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Abstract 

Sweden is one of only four countries in the European union which has not implemented a 

conscious clause in its abortion legislation. England constitutes one of the member states that 

has a conscious clause which implicates that midwives in England can refer to that clause if 

they do not want to participate in abortion care. Freedom of religion, faith and conscience are 

human rights according to the European Convention of Human Rights (ECHR) which since 

1995 is a part of Swedish law. In 2010 the Council of Europe’s parliamentary assembly  

published a resolution in which they encouraged the member states to insert a conscious 

clause in their respective abortion legislations. Sweden, however, chose not to do so.   

According to the Swedish fundamental law Regeringsformen, freedom of religion is a human 

right while freedom of conscience is not mentioned. The question has been raised whether the 

absence of a conscious clause results in an unlawful contraction of the fundamental right free-

dom of religion. However, it has also been debated if a conscious clause could induce that the 

rights of a pregnant woman seeking abortion care gets restrained. This essay has the purpose 

of analyzing whether Sweden can omit to insert an conscious clause in the abortion law  

without violating the midwives right to freedom of religion according to ECHR and 

Regeringsformen.  
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1. Inledning 

1.1 Introduktion 

Varje år genomförs cirka 35.000 aborter i Sverige och 180.000 aborter i England och Wales.  1

Det motsvarar 20 respektive 16 aborter per 1000 kvinnor. I Sverige har gravida kvinnor rätt 

till abort fram till och med den artonde graviditetsveckan enligt abortlag (1974:595) [cit. 

abortlagen]. Efter den artonde veckan behövs särskilt tillstånd från socialstyrelsen för att 

aborten ska få genomföras, enligt abortlagens tredje paragraf. I England är det olagligt att 

framhäva missfall eller att hjälpa någon att framhäva missfall genom att exempelvis erbjuda 

droger med den effekten.   2

Trots förbudet mot att framhäva missfall kan abort under vissa förutsättningar vara lagligt i 

England. Enligt engelsk lag kan en kvinna som vill avsluta sin graviditet vända sig till sin 

läkare som, i samråd med en kollega, kan godkänna aborten. För att kvinnan ska få göra abort 

i England krävs att den 24e graviditetsveckan inte har löpt ut samt att en fortsatt graviditet 

skulle kunna medföra risk för kvinnans liv eller hälsa. Risk för hälsa i detta sammanhang  

innebär att graviditeten skulle kunna medföra psykiska eller fysiska men för kvinnan eller 

hennes redan existerande barn.   3

I Sverige tillförsäkras kvinnor en rätt till abort genom abortlagen men i den svenska  

lagstiftningen återfinns en rad andra lagar inom området hälsa- och sjukvård. Kungörelse 

(1974:152) om beslutad ny regeringsform [cit. RF] 1:2 utgör en målparagraf som föreskriver 

att det allmänna ska främja människors rätt till bästa möjliga hälsa. Hälso- och sjukvårdslag 

(1982:763) [cit. HSL] innehåller bestämmelser om hur den svenska sjukvården ska bedrivas 

och stadgar bland annat att den ska uppfylla kraven på god vård.  För att tillförsäkra patien4 -

terna säkerhet och respekt för deras integritet finns Patientlag (2014:821) [cit. PL] och  

Patientsäkerhetslag (2010:659) [cit. PSL].  

 Abortstatistik Socialstyrelsen & Abortstatistik Department of health.1

 Offences Against the Person Act 1861, section 58 and 59.  2

 Läs mer om den engelska abortlagen i avsnitt 2.2.3

!  HSL, 2a §. 4
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När en gravid kvinna vänder sig till en klinik i Sverige för att få hjälp att avsluta sin  

graviditet kan en barnmorska som är anställd på kliniken inte vägra att utföra aborten.   5

England däremot, har infört en samvetsklausul  i sin abortlag. Det innebär att barnmorskor, 6

som av samvetsskäl anser att abort är fel, inte behöver medverka till den.  Begreppet samvets7 -

frihet återfinns inte i den svenska abortlagen. Istället har kvinnans rätt till hälsa, god vård och 

självbestämmande ansetts stå över barnmorskans rätt att slippa utföra ingrepp som går emot 

dennes trosuppfattning.  I Sverige har vi religionsfrihet vilket framgår av såväl RF 2:1 p 6 8

som Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande 

friheterna [cit. EKMR] artikel 9 men varken RF eller speciallagstiftning innehåller någon 

bestämmelse som nämner samvetsfriheten. Rätten till samvetsfrihet går dock att finna i 

EKMR.  

Sverige och England har båda undertecknat EKMR och implementerat konventionen genom 

sina respektive nationella lagar. I Sverige har EKMR varit en folkrättslig förpliktelse sedan 

1950-talet, konventionen blev svensk lag 1995 genom lag (1994:1219) om den europeiska 

konventionen angående skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheter-

na.  Enligt RF 2:19 är EKMR grundlagsskyddad. Paragrafen stadgar att lag eller annan 9

föreskrift inte får meddelas i strid med Sveriges åtaganden på grund av konventionen. I 

EKMR uppställs en rad fri- och rättigheter, bland annat rätten till liv som också skulle kunna 

innefatta en rätt till hälsa, rätten till privatliv och rätten till religions- tros- och samvetsfrihet.  10

År 2015 avkunnade Jönköpings tingsrätt en dom i ett mål som rörde en barnmorska som hade 

stämt landstinget för att hon nekats anställning på grund av att hon inte ville medverka vid 

abortvård.  Käranden var från början legitimerad sjuksköterska och hade praktiserat vid en 11

kvinnoklinik i samband med sin barnmorskeutbildning. När hon efter sin examen ansökte om 

arbete som barnmorska på kliniken, nekades hon anställning efter att hon förklarat för verk-

samhetschefen att hon på grund av sin religion inte kunde medverka vid abortvård. Hon sökte 

 SOU 2005:90, s 97, & Lindqvist, Abortlagen en kommentar, 1975, s 63-64.5

 Conscientious objection clause.6

!  Abortion act 1967, section 4. 7
 Se bla Riksdagens protokoll 2010/11:100, 18 §. 8

 Enkvist, 2013, s 14.9

 Se vidare avsnitt 5 om religions- och samvetsfrihet samt avsnitt 6 om rätt till liv och hälsa.10

 Tingsrättens dom, mål nr T 1781-14.11
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därefter anställning vid tre andra kvinnokliniker inom samma landsting men blev nekad av 

samtliga med anledning av att hon inte var beredd att medverka vid abortvård.   12

Hon anmälde landstinget till Diskrimineringsombudsmannen [cit. DO] och anförde bland  

annat att landstinget gjort sig skyldigt till diskriminering med anledning av hennes religion.  13

DO kom fram till att landstinget inte gjort sig skyldig till den påstådda diskrimineringen då 

det inte gick att visa att deras agerande varit grundat i sjuksköterskans religion.  Hon gick 14

vidare och stämde landstinget inför tingsrätten som, liksom DO, kom fram till att landstingets 

agerande inte utgjort diskriminering. Hon överklagade då till hovrätten som har hänvisat 

målet till Arbetsdomstolen. Arbetsdomstolen har i skrivande stund inte avkunnat någon 

dom.      15

Fallet, som hädanefter kommer att benämnas som Barnmorskefallet, väcker tankar om hur 

den svenska abortlagstiftningen förhåller sig till den religionsfrihet som vi i Sverige är 

tillförsäkrade genom både RF och EKMR. I uppsatsen avser jag att undersöka vilka  

rättigheter den gravida kvinnan och barnmorskan åtnjuter i Sverige samt hur dessa rättigheter 

förhåller sig till varandra då kvinnan vill avsluta sin graviditet och barnmorskan vill slippa 

medverka vid aborten. I en undersökning huruvida Sveriges avsaknad av samvetsklausul på 

abortområdet kränker religionsfriheten enligt RF och EKMR på ett otillåtet sätt, kan det vara 

av intresse att även göra nedslag i den engelska rätten. Dels eftersom England, i likhet med 

Sverige, tillämpar fri abort och religionsfrihet och har implementerat EKMR i sin lagstiftning. 

Dels för att Englands abortlag innehåller en samvetsklausul vilket den svenska abortlagen inte 

gör.   

1.2 Syfte och frågeställningar 

Syftet med uppsatsen är att undersöka huruvida reglerna om religionsfrihet enligt EKMR, RF 

och svenska speciallagar tillåter avsaknaden av en samvetsklausul på abortområdet, eller om 

denna avsaknad utgör en otillåten inskränkning av religionsfriheten. För att få en nyanserad 

och förhoppningsvis tydligare bild av hur religionsfriheten och reglerna om abort förhåller sig 

till varandra, kommer även nedslag att göras i den engelska rätten. England och Sverige är 

 Tingsrättens dom, mål nr T 1781-14, s 5-7. 12

 DO, ärendenummer ANM 2014/12, 2014/226, 2014/227, beslut den 10 april 2014.13

 Zillén, 2016, s 19.14

 Göta hovrätt protokoll, mål nr T 3456-15, föredragning i Jönköping den 29 december.15
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båda medlemmar i Europeiska Unionen, har implementerat EKMR i sin nationella lagstiftning 

och har tillåtit abort i över 40 år.  Dock återfinns flera olikheter i deras respektive abort- 16

lagstiftningar.  

Englands abortlag innehåller en samvetsklausul som möjliggör för barnmorskor att vägra 

medverka till aborter, medan Sverige inte har någon sådan klausul och en abortvägran har, 

som framgår av inledningen, visat sig kunna innebära utebliven anställning. I England kan en 

barnmorska som anser att abort är fel, välja att inte medverka till den. Om tillräckligt många 

barnmorskor utnyttjar denna rätt skulle det kunna resultera i att de gravida kvinnorna får vänta 

längre på att få hjälp med att avsluta sin graviditet, än vad de hade behövt om samtliga  

barnmorskor i landet utförde abortvård. En längre väntetid medför att fostret hinner komma 

längre i sin utveckling och aborten blir därmed mer påfrestande för kvinnan.  17

Den frågeställning som uppsatsen kommer att utgå från lyder:   

 ”Hur förhåller sig de svenska reglerna om abort till bestämmelserna om  

 religionsfrihet i Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och 

 de grundläggande friheterna och Regeringsformen?” 

Med underfrågeställningarna:  

 ”Är det möjligt att införa en samvetsklausul i den svenska abortlagstiftningen, utan att 

 den gravida kvinnans rätt till hälsa enligt EKMR och nationell lagstiftning   

 inskränks?” 

och  

 ”Medför den svenska lagens avsaknad av barnmorskors rätt till samvetsfrihet vid   

 abort, att deras rätt till samvets- och religionsfrihet enligt EKMR och nationell  

 lagstiftning inskränks?” 

1.5 Metod 

För att besvara frågeställningarna har jag främst använt mig av svensk och engelsk förfat-

tningstext, förarbeten, domstolsavgöranden och doktrin. Med domstolsavgöranden åsyftas 

både svenska och engelska domstolar samt Europadomstolen och Europakommissionen. 

 49 år i England och 41 år i Sverige. 16

 Zillén, 2016, s 92.17
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Dessa rättsvetenskapliga källor har använts dels för att utreda vad som är gällande rätt, de lege 

lata, dels för att analysera vad som borde vara gällande rätt, de lege ferenda. Rättskällorna 

används således för att belysa de intressekonflikter som kan uppstå mellan barnmorskor som 

av religions- eller samvetsskäl vill slippa utföra aborter och de gravida kvinnor som vill göra 

abort. Uppsatsen har sin utgångspunkt i den offentliga rätten dit reglerna om mänskliga  

rättigheter hör men aktualiserar även den medicinska rätten och i viss mån arbetsrätt.  

För att utreda vad rättsreglerna innebär och hur de ska tillämpas har en rättsdogmatisk metod 

använts. Den rättsdogmatiska metoden går ut på att rättskällorna systematiseras och tolkas för 

att utreda gällande rätt. Ibland ger dock inte de traditionella rättskällorna något fullständigt 

svar. Då måste en rättsanalytisk metod användas för att söka finna hur en viss frågeställning 

ska besvaras.   18

När det gäller tolkningen av artiklar i EKMR bör de nationella domstolarna söka härledning i 

Europadomstolens praxis eftersom Europadomstolens domar är bindande för 

medlemsstaten.  Uppsatsen syftar delvis till att undersöka huruvida Sveriges avsaknad av 19

samtyckesklausul i abortlagen utgör en otillåten inskränkning av EKMR men denna fråga har 

inte behandlats av Europadomstolen. Europadomstolen har inte fastslagit hur medlemsstaterna 

ska tolka EKMR artikel 9 om samvetsfrihet när det kommer till abortområdet. Istället kommer 

jämförelser att göras med fall där Europadomstolen behandlat liknande frågor och med led-

ning av dessa mål diskutera hur Europadomstolen skulle ställa sig till den i uppsatsen aktuella 

frågan.  

I uppsatsen har även den komparativa metoden använts för att jämföra rättsläget på abortom-

rådena i England respektive Sverige. I England tillämpas common law-systemet som utgår 

från rättspraxis, medan Sverige tillämpar civil law-systemet.  Detta bör dock inte utgöra  20

något hinder för att i uppsatsen göra nedslag i den engelska rätten. Vad som är av intresse för 

uppsatsens frågeställning är det faktum att engelsk abortlag innehåller en samvetsklausul 

medan svensk abortlag inte gör det. Även om den engelska rätten är baserad på rättspraxis är 

deras abortlag, The Abortion Act, en lag som till utformningen påminner om vår svenska 

 Sandgren, Claes, Rättsvetenskap, 2015, s 43 ff. 18

  Europadomstolens informationsenhet, Europadomstolen för mänskliga rättigheter: 50 frågor om Domstolen.19

 Smits, M., Jan, Elgar Encyclopedia of Comparative Law, 2006, s 242 & 699. 20
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abortlag. England ratificerade EKMR år 1951 och inkorporerade konventionen i sin nationella 

lagstiftning genom The Human Rights Act 1998. Det innebär att EKMR numera är en del av 

den engelska lagstiftningen, precis som den är en del av den svenska. Eftersom både England 

och Sverige har en abortlag och har inkorporerat EKMR i sina respektive lagstiftningar saknar 

det, för uppsatsens jämförelses skull, betydelse att England tillämpar common law och 

Sverige tillämpar Civil law.   

Slutligen bör något också sägas om det svenska rättssystemets normhierarki. Högst rang har 

grundlagarna, vilka utgörs av RF, Successionsordningen (1810:0926), Tryckfrihetsförordning 

(1949:105) och Yttrandefrihetsgrundlag (1991:1469).  För att en grundlag ska kunna ändras 21

eller upphävas krävs två likalydande riksdagsbeslut med ett riksdagsval mellan besluten.  22

Efter grundlagarna kommer de vanliga lagarna och därefter förordningar följt av föreskrifter. 

Då författningar av högre rang kolliderar med de av lägre rang ska de förstnämnda tillämpas 

enligt lex superior-principen i RF 8:18. Specifika författningar går före generella enligt lex 

specialis-principen och senare författningar går före tidigare enligt lex posterior-principen.   23

Även om Sverige tillämpar civil law-systemet och ser den nedskrivna lagen som sin främsta 

rättskälla, är prejudikat viktigt för de som ska tillämpa lagen. Särskilt när lagen inte ger något 

tydligt svar. I doktrin har konstaterats att de lägre domstolarna följer de högsta instansernas 

domar så tillvida att prejudikat kan anses utgöra den bredvid lagtexten viktigaste rättskällan i 

svensk rätt.  I uppsatsen kommer ett avgörande från tingsrätten, Barnmorskefallet, att 24

diskuteras eftersom fallet berör den konflikt som utgör uppsatsens kärna. Avgörandet är inte 

prejudicerande och således kan inga rättsliga slutsatser dras mot bakgrund av det. Frågan  

huruvida barnmorskor ska ha rätt att vårdvägra av samvetsskäl har ännu inte behandlats av 

högre instans. Barnmorskefallet kan dock anses utgöra ett bevis på att konflikten som  

uppsatsen behandlar, är ett problem i Sverige. 

Enligt lojalitetsprincipen i Lissabonfördraget artikel 4.3, ska de stater som är medlemmar i 

Europeiska Unionen vidta alla åtgärder som krävs för att uppfylla förpliktelser som fastställts 

i EU:s fördrag eller som en EU-institution efterfrågat. Av detta kan slutsatsen dras att EU- 

 RF 1:3.21

 RF 8:14.22

 Evers, Jan, Tolkning av lag och rättsfall, 1987.23

 Se bla Lehrberg, Bert, Praktisk juridisk metod, 2001, s 102, & Lindell, Bengt, Deklaratoriska och demonstrativa prejudikat. 24

I Festskrift till Per Olof Bolding,1992, s 233.
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rätten hamnar bredvid den svenska grundlagen i normhierarkin och således har EKMR 

företräde framför vanlig nationell lag. Eftersom uppsatsen ska undersöka hur barnmorskans 

rätt till samvets- och religionsfrihet förhåller sig till bestämmelserna om abort är det viktigt att 

ha normhierarkin i åtanke. Skulle exempelvis en bestämmelse i en vanlig lag kollidera med en 

bestämmelse i en grundlag kan man således med hjälp av normhierarki dra slutsatsen att 

grundlagsbestämmelsen får företräde.  25

1.4 Disposition 

Uppsatsen inleds med en sammanfattning för att ge läsaren en inblick i ämnet och en uppfat-

tning av vad som kommer att beröras. Därefter följer en inledning där syfte, frågeställning och 

metod presenteras. Eftersom uppsatsen handlar om barnmorskans möjligheter att slippa med-

verka vid abortvård kan det vara befogat att tidigt ge läsaren en övergripande presentation av 

den abortlagstiftning som är gällande idag och hur den har tillkommit. Denna presentation 

återfinns i avsnitt 2. Då nedslag även kommer att göras i den engelska lagstiftningen  

presenteras Englands abortreglering övergripande i samma avsnitt.  

Fortsättningsvis, i avsnitt 3, kommer uppsatsen att presentera de rättigheter enligt nationell 

lag, som är centrala för frågeställningen. Det är den gravida kvinnans rättigheter som ställs 

mot barnmorskans när den första vill genomgå en abort och den andra inte vill medverka till 

den. För att kunna göra en djupare analys kring kollisionen krävs en grundläggande förståelse 

för vilka rättigheter som aktualiseras och varför. Barnmorskans rätt att utöva sin religion är 

central för frågeställningen och därför kommer hennes rättigheter att presenteras och 

diskuteras innan fokus övergår till den gravida kvinnans. 

I avsnitt 4 redogörs kortfattat för Europakonventionens ställning i den svenska rättsordningen. 

Den av Europadomstolen utvecklade tolkningsmarginalen vid religionsfrågor diskuteras och 

resolution 1763 och dess möjliga inverkan presenteras. I avsnitt 5 följer en djupgående analys 

av vad som omfattas av religionsfriheten och även rätten att slippa bli diskriminerad på grund 

av sin religion enligt EKMR. Barnmorskans möjligheter att vägra medverka till abortvården 

kommer att knytas till religions- och samvetsfriheten enligt EKMR. 

 Sveriges Riksdag, Så funkar riksdagen, Grundlagarna. 25
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I avsnitt 6 övergår fokus på den gravida kvinnans rättigheter enligt EKMR. Avsnittet utreder 

huruvida abort skulle kunna utgöra en rättighet enligt konventionen. Aktuella artiklar  

presenteras och analyseras kronologiskt och kopplas till den gravida kvinnans möjliga rätt till 

abortvård. Fortsättningsvis, i avsnitt 7, diskuteras konflikten mellan å ena sidan barnmorskans 

rättigheter och å andra sidan den gravida kvinnans rättigheter. Avvägningen mellan å ena 

sidan barnmorskans önskan att få möjlighet att vårdvägra av samvetsskäl och å andra sidan 

den gravida kvinnans önskan att få tillgång till god abortvård fördjupas och analyseras.  

Uppsatsen avslutas sedan med en sammanfattande slutsats i avsnitt 8.  

1.5 Avgränsning 

I uppsatsen ställs barnmorskornas rätt att vägra utföra aborter mot den gravida kvinnans rätt 

att göra abort. Det är dock inte bara barnmorskor som kan komma att delta vid abortvård.  

Enligt abortlagen 6 § får de som är behöriga att utöva läkaryrket utföra abort eller avbryta  

havandeskap, alltså kan gynekologer och sjuksköterskor också vara involverade. Däremot är 

det, i de allra flesta fall, barnmorskan som har den första och längsta kontakten med den 

gravida kvinnan. När en kvinna misstänker att hon är gravid kan hon söka sig till en mot- 

tagning i närheten av sitt hem, där hon får träffa en barnmorska. Denna barnmorska brukar 

sedan följa kvinnan under hela hennes graviditet.  Vill kvinnan avbryta graviditeten är det 26

således barnmorskan som kommer att delges den informationen. Det har också visat sig vara 

allt fler barnmorskor och allt färre gynekologer som arbetar med abortvård i Sverige.  På 27

grund av ovanstående faktorer kommer uppsatsen enbart att behandla barnmorskornas 

eventuella möjlighet att vägra medverka vid abortvård, även om andra yrkesgrupper kan 

komma att vilja hävda samma rätt i realiteten. 

I sammanhang där barnmorskor, domare eller andra yrkesutövare omnämns kommer de, för 

att underlätta för läsningen, att benämnas ”hon”. Det saknar betydelse om frågan gäller en 

manlig eller en kvinnlig barnmorska. I sammanhang där personen till föremål för den fria 

aborträtten omnämns kommer de av naturliga skäl att benämnas ”hon” eftersom det enbart är 

kvinnor som kan bli gravida och föda barn.  

 Vårdguiden 1177, Besök hos barnmorskan.26

  Lindström, M., Gynekologer och barnmorskor inom svensk abortvård  – åsikter,  27

erfarenheter och upplevelser. Akademisk avhandling. & Medicinska aborter, fördelning av arbetsuppgifter – praxis och 
regelverk, 2007, s 10. 
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Förutom de tidigare nämnda lagstiftningarna kommer EKMR att tas upp. Som redan nämnts 

utgör EKMR inte bara svensk rätt utan också ett folkrättsligt åtagande. Sverige har under-

tecknat fler konventioner för mänskliga rättigheter, exempelvis FN:s allmänna förklaring om 

de mänskliga rättigheterna. De utgör också gällande rätt men kommer inte att behandlas i 

denna uppsats. Främst för att begränsa uppsatsens längd och omfattning. EKMR har en  

mycket stark ställning i det svenska rättssystemet  och eftersom England också har under28 -

tecknat EKMR och implementerat konventionen i sin nationella lagstiftning, kommer EKMR 

ensam utgöra den internationella lagstiftning som primärt behandlas i uppsatsen.  

De svenska lagar som är centrala för frågeställningen kommer att analyseras och den engelska 

rätten kommer att användas som jämförelse. Någon djupgående analys av den engelska rätten 

som sådan går inte att finna i denna uppsats. Innebörden av de engelska rättsreglerna kommer 

att presenteras för att en jämförelse ska bli möjlig men det saknas utrymme och anledning att 

på ett utförligare plan analysera de engelska rättsreglerna och hur de används i det engelska 

rättssystemet.   

När begreppet ”vårdvägran” används, åsyftas barnmorskans religions- eller samvetsgrundade 

vägran att medverka till abort på arbetsplatsen. Ordet ”vårdvägran” antyder att det handlar om 

att vägra utföra vård i allmänhet men i uppsatsen utesluts all annan vård än just abortvård.  

2. Abortlag i Sverige och England 

2.1 Abortlagens framväxt 

Fram till 1864 var abort ett brott som straffades med döden i Sverige. Efter det mildrades 

påföljden först till straffarbete och sedan till fängelse eller böter. På 1930-talet avled en  

kvinna i veckan till följd av att de i hemlighet vände sig till personer som påstod sig kunna 

genomföra aborter utan att besitta varken kunskapen eller resurserna som krävdes.  29

Den första svenska abortlagen blev gällande år 1938. Det rådde fortfarande ett generellt för-

bud mot abort men nu med ett fåtal undantag. Om graviditeten innebar allvarliga risker för  

 Prop. 1993/94:117, s. 33. 28

 Asp, Viktoria, RFSU.se.29
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kvinnan, eller hade hon blivit gravid till följd av våldtäkt eller med en partner som till  

exempel var psykiskt sjuk, kunde hon få tillåtelse att avsluta graviditeten. Abort ansågs vara 

en desperat sista åtgärd och lagstiftaren utgick ifrån att alla kvinnor egentligen ville bli  

mödrar.  I England hade lagstiftaren under denna period samma syn på abort som i Sverige. 30

År 1938 anklagades en engelsk läkare för att ha brutit mot Person Act 1861 section 58 då han 

utförde en abort utan att patientens liv varit i direkt fara. Patienten var en 14-årig flicka som 

blivit brutalt våldtagen av en grupp gardister vid Whitehall i London.  31

2.2 Den moderna abortlagen 

I Sverige idag är det lagligt att göra abort fram till och med vecka 18 oavsett anledning, enligt 

den abortlag som trädde i kraft 1975. Efter den 18:e veckan kan man med Socialstyrelsens 

godkännande få göra abort om särskilda skäl föreligger.  Lagstiftaren har medvetet valt att 32

inte fastslå en övre gränsdragning med motiveringen att man måste göra en bedömning i det 

enskilda fallet. Dock gäller inte aborträtten om fostret är livsdugligt, vilket indirekt medför en 

övre gräns på 21 veckor och 6 dagar eftersom sjukvården då kan rädda fostret om det skulle 

födas.  Av abortlagen framgår att en barnmorska på en klinik där aborter genomförs, måste 33

hjälpa de kvinnor som söker sig till kliniken för att få hjälp med eller råd om abort. Om någon 

vars arbetsuppgifter innefattar abortvård, vägrar att utföra den vården, ska det anmälas till  

Socialstyrelsen för prövning.   34

Sju år innan abortlagen blev gällande i Sverige stiftades The Abortion Act (1967) i England.  

The Abortion Act ändrades sedan och fick sin nuvarande lydelse i och med införandet av The 

Human Fertilisation and Embryology Act 1990. Har kvinnan fått tillstånd från två läkare får 

abort genomföras fram till graviditetsvecka 24 enligt engelsk lag. Kvinnan måste motivera sitt 

beslut för läkarna och de får godkänna aborten om motiveringen kan härledas ur något av de 

fyra kriterier som uppställs i The Abortion Act section 1.  

Det första kriteriet rör kvinnans eller hennes barns fysiska eller psykiska hälsa. Kan kvinnan 

visa att en fortsatt graviditet på något sätt riskerar att försämra hennes hälsa eller hennes redan 

existerande barns hälsa och graviditeten inte överskridit 24 veckor får hon tillåtelse att göra 

 Weiderud, Emilie, RFSU.se30

 R v Bourne [1939] 1 KB 687, [1938] 3 All ER 615, CCA.31

 Abortlagen 1 & 3 §§. 32

 SOU 2005:90, s 97.33

 Abortlagen 4 § & SOU 2005:90, s 97.34
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abort. Det andra kriteriet föreskriver ingen gräns på 24 veckor men då måste kvinnan visa att 

det medför en allvarlig hälsorisk att fortsätta graviditeten. Det tredje kriteriet har inte heller 

någon tidsbegränsning och stadgar att hon har rätt till abort om hennes liv hotas av att  

fortsätta graviditeten. Det fjärde kriteriet är knutet till fostret och innebär att kvinnan får göra 

abort om det finns anledning att anta att barnet kommer att födas med ett allvarligt handikapp. 

Det är inte helt klarlagt vad som kvalificeras som ett allvarligt handikapp. Lite vägledning står 

dock att finna i praxis. När en läkare blev stämd för att ha godkänt abort av ett 28 veckor 

gammalt foster med sannolik gomspalt fastslog den Engelska domstolen att aborten inte var 

att anse som olaglig.   35

3. Parternas rättigheter enligt svensk lagstiftning 

3.1 Inledande avsnitt 

Den här uppsatsen behandlar den konflikt som kan uppstå mellan två parter; barnmorska och 

patient, då barnmorskan inte vill utföra abort på grund av religiösa skäl eller samvetsskäl  

samtidigt som patienten vill ha hjälp att avsluta sin graviditet. Innan parternas rättigheter kan 

analyseras och ställas mot varandra bör dessa rättigheter presenteras. Därför kommer detta 

avsnitt att ägnas åt att övergripande presentera de rättigheter, enligt nationell lagstiftning, som 

dessa två parter kan tänkas åberopa vid en konflikt. Eftersom uppsatsens kärna utgörs av 

barnmorskans rätt till samvets- och religionsfrihet kommer dessa rättigheter att presenteras 

inledningsvis. Vilka nationella lagar som kan ge den gravida kvinnan rätt till abort presenteras 

därefter.    

3.2 Definition och tolkning av begreppet religionsutövning i RF 

En rättighet kan antingen vara positiv eller negativ. En negativ rättighet kännetecknas av att 

den ger någon rätt att slippa något, till exempel att bli dödad eller misshandlad. En positiv  

rättighet ger en person rätt att åtnjuta något, exempelvis tillgång till utbildning. En av de  

mänskliga rättigheterna enligt både RF och EKMR är religionsfriheten. Den positiva  

religionsfriheten återfinns i RF 2:1 p 6 och ger var och en rätt att ha och utöva en religion eller 

trosuppfattning. Den negativa religionsfriheten i RF 2:2 ger var och en rätt att slippa ha en 

 Jepson v The Chief Constable of West Mercia Police Constabulary [2003] EWHC 3318.35
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religion- eller trosuppfattning eller tillkännage sin religion- eller trosuppfattning. Dessa två 

rättigheter är, till skillnad från de övriga opinionsfriheterna i RF 2:1 p 1-5, absoluta vilket  

innebär att de inte får begränsas.   36

RF 2:1 6 p lyder:  

 ”Var och en är gentemot det allmänna tillförsäkrad religionsfrihet: Frihet att ensam 

 eller tillsammans med andra utöva sin religion”.  

Genom bokstavstolkning av ordalydelsen i paragrafen kan det utläsas att var och en åtnjuter 

en absolut rätt att utöva sin religion. Det finns dock ingen rättslig definition av begreppet  

’religion’ eller ’utöva’, varken i lagtexten eller i förarbeten. I doktrin råder delade meningar 

om hur begreppen ska tolkas och varför en definition har uteblivit.  En förklaring är att från37 -

varo av definitionerna beror på att det inte är möjligt att ge enhetliga definitioner av  

begreppen utan att exkludera minoritetsreligioner.  Europadomstolens praxis tyder på en  38

liknande slutsats då de vid flera tillfällen har tillåtit en bred tolkningsmarginal när det kommer 

till att tolka begreppen ’religion’ och ’religionsutövning’.  Europarådet har också uttalat att 39

det är svårt att skilja mellan kultur och religion på grund av religionens sociala roll.  40

Huruvida vårdvägran omfattas av skyddet för religionsutövning i RF är i dagsläget oklart.  41

Beroende på hur man tolkar bestämmelsen i grundlagen, kan man komma fram till olika slut-

satser. Enligt förarbetena till bestämmelsen ska inte alla religiösa handlingar omfattas av  

skyddet för religionsfrihet, vilket skulle kunna tala mot att vårdvägran ska ses som  

religionsutövning enligt RF. Samtidigt uppställer bestämmelsen inte några förutsättningar för 

vad som utgör religionsutövning, vilket kan tolkas som att det inte finns några egentliga 

gränser för vad som kan omfattas. Således skulle vårdvägran kunna räknas som sådan  

religionsutövning som åtnjuter skydd enligt RF.   42

 Enkvist, 2013, s 84 & RF 2:20-21 e.c.36

 Enkvist, 2013, s 87.37

 Prop. 2002/03:65, s. 82. 38

 Lautsi och andra mot Italien, 2011. 39

 Enkvist, 2013, s 87.40

 Zillén, 2016, s 164.41

 Zillén, 2016, s 165 &168. 42
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Även om religionsutövning enligt RF 2:1 6 p är en absolut rättighet får den i praktiken  

begränsas om den uttrycks inom ramen för de övriga opinionsfriheterna i RF 2:1 1-5 p.   43

Motiveringen till detta går att finna i förarbetena till RF, där det framgår att reglerna om  

religionsfrihet inte får hindra att de bestämmelser som i allmänhet gäller för RF 2:1 1-5 p är 

tillämpliga också när dessa friheter utövas i religiösa sammanhang.   44

Religiösa moment som hämtar inslag från övriga opinionsfriheter får alltså begränsas om det 

sker i enlighet med RF 2:21. Begränsningen måste tillgodose ändamål som är godtagbara i ett 

demokratiskt samhälle och får aldrig gå utöver vad som är nödvändigt med hänsyn till det  

ändamål som har föranlett begränsningen samt inte heller sträcka sig så långt att den utgör ett 

hot mot den fria åsiktsbildningen. Begränsningen får vidare inte göras enbart på grund av 

politisk, religiös, kulturell eller annan sådan åskådning. En barnmorska vars religion förbjuder 

abort kan hävda att en vägran att medverka vid abort i arbetet utgör religionsutövning vilket i 

så fall kan omfattas av grundlagsskyddet. Om denna vårdvägran har inslag från någon av de 

övriga opinionsfriheterna kan denna rättighet dock begränsas i enlighet med RF 2:21.  

Regler och föreskrifter som avser allmänna begränsningar som gäller för människors  

handlande och underlåtenhet i samhället, utgör inte en inskränkning av religionsfriheten även 

om de kan verka hindrande för vissa att utöva sin religion.  Detta ska även gälla då  45

religionsutövningen kan innebära att andra fri- och rättigheter kränks.  Kriminalisering av ett 46

visst beteende skulle exempelvis kunna innebära att vissa personer hindras från att utöva sin 

religion men då kriminaliseringen inte avser att begränsa religionsfriheten så är det ändå 

tillåtet.  Enligt vissa religioner har männen i familjen en skyldighet att döda en kvinna som 47

haft samlag utanför äktenskapet, så kallat hedersmord.  I Sverige är det olagligt att beröva 48

annan livet enligt Brottsbalk (1962:700) kapitel 3 om brott mot liv och hälsa. En man som 

anser att hans religion påkallar att han dödar en kvinna, hindras således att utöva sin religion 

enligt den svenska brottslagstiftningen. Mot bakgrund av ovanstående ska dock inte detta  

anses utgöra en otillåten inskränkning av religionsfriheten.  

 Zillén, 2016, s 121.43

 Prop. 1975/76:209 s 114 och SOU 1997:41 s 93. 44

 Prop. 1975/76:209 s 48 & 115. 45

 SOU 2009:52 s 92. 46

 Bull, Thomas & Sterzel, Fredrik, Regeringsformen - en kommentar, 2013, s 98 & Zillén, s 141.47

 ”A paradigmatic example of a crime of honour is the killing of a woman by her father or brother for engaging in, or being 48

suspected of engaging in, sexual practices before or outside marriage.”,  Welchman Lynn, Hossain Sara, ”Honour”, Crimes, 
paradigms, and violence againts women, 2005, s 5. & Wikan, Unni, En fråga om heder, 2003, s 66, 80 & 92.
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Av doktrin framgår att vid bedömning om en lag utgör en rättighetsbegränsning enligt RF, bör 

hänsyn tas till fyra avgörande kriterier.  Det första kriteriet innebär att om syftet med lag-49

stiftningen inte är att begränsa rättigheten i fråga, kan det innebära att lagstiftningen inte är att 

se som en rättighetsbegränsning. Det andra kriteriet är rättighetens skyddsområde, vilket i  

korta drag innebär att en lag bara kan vara en rättighetsbegränsning om det den begränsar  

faller inom rättighetens skyddsområde. Omfattas en handling inte av begreppet  

religionsutövning i RF, kan en lag som förbjuder handlingen inte anses vara en rättighets- 

begränsning. Det tredje kriteriet ställer frågan om det finns en sanktion kopplad till  

begränsningen. Med sanktion avses kriminalisering av ett beteende men däremot utgör inte 

alla kriminaliseringar begränsningar. Även om en bestämmelse inte syftar till att träffa en 

specifik rättighets skyddsområde, kan effekten av lagen ändå påverka utövandet av rättigheten. 

Därför måste hänsyn även tas till vilken effekt lagen kan få, i bedömningen om den utgör en 

rättighetsbegränsning.    50

3.3 Avsaknaden av begreppet samvetsfrihet i RF 

Samvetsfrihet, rätten att ha en viss samvetsgrundad uppfattning eller övertygelse, omnämns 

inte i svensk grundlag. Kan den samvetsgrundade övertygelsen anses falla in under begreppet 

’religion’ enligt RF:s definition faller den också in under skyddet för religionsfrihet. Det är 

dock inte alltid helt oproblematiskt att avgöra när den samvetsgrundade övertygelsen omfattas 

av religionsbestämmelsen.  För att kunna hävda en rätt till vårdvägran av samvetsskäl enligt 51

RF, torde barnmorskan således behöva motivera hur samvetsskälet faller in under begreppet 

’religion’ i RF. Som nämnts ovan har det varken i lagtext eller förarbeten fastslagits vad  

religionsbegreppet inkluderar och inte heller vad det exkluderar. Det skulle alltså i teorin kun-

na vara möjligt att åtnjuta grundlagsskydd enligt RF 2:1 p 6 för sin samvetsgrundade vård- 

vägran men bara om det kan kopplas till religionsbegreppet i RF.   

Det medvetna utelämnandet av samvetsklausul i abortlagen torde alltså enbart riskera att  

utgöra en inskränkning av religionsfriheten för de fall då barnmorskans skäl att vårdvägra har 

samband med religion enligt definitionen i RF. Mot bakgrund av kriterierna som  

 Enkvist, 2013, s 90. 49

 För djupare analys av de fyra kriterierna, se Enkvist, 2013, s 90-96.50

 Zillén, 2016, s 139.51
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presenterades i avsnitt 3.2 är det dock inte säkert att utelämnandet av samvetsklausul utgör en 

rättighetsbegränsning även i fall där barnmorskan kan motivera ett religionssamband.  

3.4 Rätten att slippa bli diskriminerad 

RF 1:2 är en målparagraf som föreskriver en människovärdesprincip. Den innebär att all  

offentlig makt ska utövas med respekt för alla människors lika värde och för den enskilda 

människans frihet och värdighet. För att förverkliga detta mål har det tillkommit särskild 

diskrimineringslagstiftning. Skyddet för religionsfrihet står i nära relation till skydd mot 

diskriminering i arbetslivet. När en barnmorska måste utföra en abort trots att det strider mot 

hennes övertygelse, hindras hon från att agera i enlighet med sin religon eller trosuppfattning. 

Då barnmorskan inte ges rätt att slippa medverka vid abortvård kan det därför uppkomma  

fråga om hon har utsatts för diskriminering.   52

Förbud mot diskriminering återfinns i diskrimineringslag (2008:567) [cit. DL]. Av DL 4:1 

framgår att diskriminering kan ske både direkt och indirekt. Direkt diskriminering innebär att 

en person behandlas (eller skulle ha behandlats) sämre än någon annan som befinner sig i en 

jämförbar situation och därmed missgynnas. Indirekt diskriminering är när en bestämmelse 

som verkar vara neutral tillämpas, så att någon med exempelvis viss religion eller tros- 

uppfattning missgynnas.   53

Rekvisiten för indirekt diskriminering enligt DL 4:1 är att det ska finnas ett orsakssamband 

med diskrimineringsgrunden. Det ska alltså handla om ett särskilt missgynnande som har 

samband med diskrimineringsgrunden. Någon ska också ha lidit skada av missgynnandet,  

utsatts för obehag eller fått vidkännas någon annan nackdel. En jämförelse ska sedan göras för 

att utreda om det finns såväl personer som är gynnade som missgynnade. Jämförelsen görs 

mellan den grupp som personen tillhör och någon annan grupp.  Slutligen sker en  54

intresseavvägning i två led. Första ledet utgörs av att käranden visar det särskilda miss- 

gynnandet genom jämförelsen. Det andra ledet består av att svaranden visar vad hon kan ha 

för sakliga skäl för sitt handlande.  55

 Zillen, 2016, s 183.52

 Prop. 2007/08:95, s 490.53

 Prop. 2007/08:95, s 490.54

 Fransson, Susanne & Stüber, Eberhard, Diskrimineringslagen: en kommentar, 2015, 1 kap 4 §.55
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Om ett sjukvårdsmottagning uppställt ett krav på att alla barnmorskor som arbetar där ska 

kunna delta i alla arbetsuppgifter som har relevant anknytning till tjänsten, skulle det kunna 

utgöra indirekt diskriminering eftersom personer vars religion eller trosuppfattning förbjuder 

medverkan vid abort kan anses missgynnade av bestämmelsen. Även om arbetsgivaren inte 

tar fäste på arbetssökandens religion eller trosuppfattning vid nekande av anställning, utan 

enbart på det faktum att hon inte har möjlighet att utföra arbetsuppgifterna, skulle det alltså 

mot bakgrund av ovanstående kunna falla in under indirekt diskriminering. Ibland skulle det 

dock kunna vara motiverat att uppställa liknande krav ändå, för att exempelvis säkerställa att 

patienten får tillgång till god vård.   56

I DL kapitel 2-3 finns särskilda diskrimineringsförbud till förmån för arbetstagare. Enligt 

dessa får arbetsgivaren inte diskriminera arbetssökande eller arbetstagare och ska även mot-

verka diskriminering i arbetslivet. Bestämmelserna skulle möjligtvis kunna tolkas som att det 

är arbetsgivarens skyldighet att se till att uppgifterna fördelas så att en person som av 

samvetsskäl inte kan utföra aborter ändå kan arbeta som barnmorska och utföra övriga  

arbetsuppgifter. Kunde barnmorskorna bereda sig rätten att slippa medverka vid abortvård 

genom arbetsrättsliga regler, är det möjligt att det skulle fylla samma funktion som en  

samvetsklausul i abortlagen.  

Även om DL gavs ovanstående tolkning, skulle en samvetsklausul ge ytterligare stöd för 

barnmorskans önskemål att tilldelas andra arbetsuppgifter än de som innefattar abortvård. De 

aktiva åtgärder arbetsgivaren ska vidta för att motverka diskriminering och som listas i DL 

kapitel 3 är generellt utformade. Det skulle antagligen underlätta för arbetstagaren om hon 

kunde hänvisa till arbetsgivarens skyldighet att bedriva ett målinriktat arbete för att aktivt 

främja möjligheter i arbetslivet oavsett religion eller annan trosuppfattning i kombination med 

en samvetsklausul i abortlagen som ger barnmorskor rätt att slippa medverka vid abortvård. 

Dessutom kan det faktum att lagstiftaren aktivt valt att utelämna en samvetsklausul på  

abortområdet, enligt min mening signalera att arbetsgivare inte ska ta hänsyn till samvetsskäl 

då arbetstagare ber att få slippa medverka vid abortvård.   

 Jämför med Jönköping tingsrätts dom, Mål T 1781-14. 56
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I nuläget kan DL kapitel 3 tolkas så att det inte ska medföra att arbetsgivaren måste ta hänsyn 

till barnmorskans vägran att medverka vid abortvård. Skulle det av lagen framgå att arbets-

givare, vid fördelningen av arbetsuppgifter, ska ta hänsyn till sjukvårdspersonal som av  

religiösa skäl eller samvetsskäl inte kan utföra aborter, skulle det enligt min uppfattning ge 

liknande effekt som ett införande av en samvetsklausul i abortlagen skulle göra.  57

3.5 Rätten till hälsa  

I RF 1:2 stipuleras att det allmänna ska främja människors rätt till bästa möjliga hälsa: 

 ”Den offentliga makten ska utövas med respekt för alla människors lika värde och för 

 den enskilda människans frihet och värdighet.  

 Den enskildes personliga, ekonomiska och kulturella välfärd ska vara grundläggande 

 mål för den offentliga verksamheten. Särskilt ska det allmänna trygga rätten till  

 arbete, bostad och utbildning samt verka för social omsorg och trygghet och för goda 

 förutsättningar för hälsa”. 

Paragrafen är inte juridiskt bindande utan föreskriver ett mål som det allmänna ska sträva 

efter. För att förverkliga detta mål har man infört specifik lagstiftning på hälso- och  

sjukvårdens område, HSL. Av HSL 2a § framgår att hälso- och sjukvården ska bedrivas så att 

den uppfyller kraven på god vård. God vård beskrivs bland annat innebära att tillgodose  

patientens behov, vara lättillgänglig och bygga på respekt för patientens självbestämmande 

och integritet, vara säker och av hög kvalité.   58

Det åligger till största del hälso- och sjukvårdspersonalen att se till att den goda vården 

förverkligas. Som exempel kan nämnas att personalen har en direkt skyldighet att bidra till att 

hög patientsäkerhet upprätthålls enligt PSL 6:4. Sjukvårdspersonal är skyldig att informera 

patienten om de metoder för vård som finns samt respektera patientens självbestämmande och 

integritet enligt både HSL, PL och PSL.  En barnmorska som på grund av exempelvis  59

religiösa övertygelser undanhåller information om abortvård för en gravid kvinna kan alltså 

anses ha brutit mot patientlagarna. Patientens rätt till självbestämmande och integritet skulle 

 Se avsnitt 7.6 för mer djupgående resonemang. 57

 Zillén, 2016, s 16.58

 PSL 6:6 & PL kap 3 & 4:1 & HSL 2a § 1 st 3 p.59
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kunna anses innefatta en rätt för kvinnan att själv bestämma om hon vill avsluta graviditeten 

eller inte. 

Vidare följer av PL 2:1 att vården ska vara lättillgänglig för alla och av HSL 3g & h §§ en 

vårdgaranti som bland annat innebär att patienten har rätt att få vård inom viss tid.  Om det 60

fanns en samvetsklausul i abortlagen som möjliggör för sjukvårdspersonal att vårdvägra vid 

abort och för många utnyttjar den, skulle det kunna innebära att vårdgarantin och  

lättillgängligheten blir svårare att uppfylla. Detta inträffade i Italien som 2013 anmäldes till 

Europeiska kommittén för sociala rättigheter eftersom 85% av gynekologerna vid en och 

samma vårdinrättning vägrade medverka vid abort. Den omfattande vårdvägran ledde till att 

det blev svårt för patienterna att få hjälp och väntetiden att få göra abort blev lång för de 

gravida kvinnorna.  61

Enligt svensk sjukvårdslagstiftning har patienterna rätt att bli bemötta på ett professionellt sätt 

av sjukvårdspersonalen.  Det innebär att personalen inom yrkesutövningen ska göra vad som 62

är bäst för patienten och inte utgå från sina egna behov, känslor eller impulser. En barnmorska 

som blandar in sina egna religiösa eller samvetsgrundade värderingar i sin patientvård kan 

riskera att inte inge ett professionellt intryck. Det behöver dock inte vara så eftersom patienten 

möjligtvis skulle kunna uppleva större trygghet om denna blev behandlad av sjukvårds-  

personal med liknande religiösa värderingar.  Det är inte säkert att vårdpersonal som ger ut63 -

tryck för sina religiösa uppfattningar i och med det bryter mot kravet på professionalism så 

länge patientens bästa är i fokus och patienten får tillgång till all relevant information.  

I Sverige är en anställd skyldig att utföra de arbetsuppgifter som ingår i anställningen enligt 

lag (1982:80) om anställningsskydd [cit. LAS] 7 & 18 §§. Arbetsdomstolen har fastslagit att 

en arbetstagare måste utföra de arbetsuppgifter som hon måste ha känt till förekom i  

anställningen, annars föreligger skäl för uppsägning.  Eftersom en av barnmorskans uppgifter 64

är att medverka vid abort eller rådgöra inför abort kan arbetsgivaren anföra att hon med stöd 

av LAS har rätt att säga upp en barnmorska som arbetsvägrar vid abortvård. Värt att notera är 

att en person som ännu inte är anställd inte omfattas av LAS enligt lagens första paragraf,  

 Se även HSL 2a § 1 st 3 p.60

 Zillén, 2016, s 65.61

 Svensson, Professionella villkor och värderingar, 2002, s 170. 62

 Zillén, 2016, s 68.63

 AD 1980 nr 149.64
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alltså kan LAS inte åberopas när en arbetssökande nekas anställning på grund av vägran att 

medverka vid abortvård.      65

Som nämnts i avsnitt 2 återfinns rätten till abort i abortlagen där det framgår att kvinnan har 

rätt att avbryta sitt havandeskap om graviditeten inte passerat 18 veckor.  RF föreskriver i 66

enlighet med ovan anförda en rätt till hälsa och abort och sterilisering ska anses vara inrymda 

i begreppet hälso- och sjukvård.  Därmed kan vad som ovan nämnts om patientens rättigheter 67

och vårdpersonalens skyldigheter inom hälso- och sjukvården även anses vara applicerbart på 

abortvård. En kvinna som blir nekad abort på grund av att barnmorskan av religiösa skäl inte 

vill utföra aborten, skulle således kunna hävda att hennes rätt till hälsa och god vård har blivit 

kränkt. 

4. Aktuella rättigheter i Europakonventionen 

4.1 EKMR:s ställning i Sverige 

EKMR är sedan 1995 svensk lag.  Konventionen föreskriver inget krav för medlemsländerna 68

att inkorporera den i sin nationella lagstiftning men Sverige valde att göra det. Delvis för att 

det skulle bli tydligare vilka rättigheter enskilda hade enligt konventionen men också för att 

de nordiska grannländerna Finland och Danmark redan hade inkorporerat konventionen.  69

När det gäller förhållandet mellan EKMR och vanlig svensk lag ska konventionskonform 

tolkning tillämpas. Det innebär att att svenska regler om möjligt ska tillämpas på ett sätt som 

stämmer överens med Sveriges åtaganden enligt konventionen.  Svenska domstolar ska även 70

tillämpa lex posterior principen som innebär att senare tillkommen lag går före äldre lag.  

Detta medför således att om en rättighet enligt EKMR skulle krocka med en äldre nationell 

bestämmelse, går EKMR före den äldre bestämmelsen.  71

 LAS 1 §. 65

 Abortlagen 1 §.66

 Johnsson, Lars-Åke, Hälso- och sjukvårdslagen: med kommentarer, 2010, 1 §. 67

 Lag (1994:1219) om den europeiska konventionen angående skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande 68

friheterna. 
 Cameron, Iain, An introduction to the European Convention on Human Rights, 2014, s. 193.69

 Eliason, Marianne, Holmberg, Erik, Isberg, Magnus, Regner, Göran & Stjernquist, Nils, Grundlagarna : regeringsformen, 70

successionsordningen, riksdagsordningen, 2012, 2:19.
 Cameron, Iain, An introduction to the European Convention on Human Rights, 2014, s. 195. 71
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När EKMR inkorporerades uppkom frågan hur lagstiftare och domstol skulle förhålla sig till 

lex specialis principen, vilken innebär att speciallag går före mer generell lag. Eftersom 

EKMR har en relativt generell utformning är det troligt att nationella speciallagar skulle bli 

lex specialis i jämförelse. Frågan uppkom också hur lagstiftare och domstol skulle hantera en 

situation om lag tillkommen efter EKMR:s införlivande i svensk lag, stred mot konventionen. 

Som en lösning adderade lagstiftaren därför ett villkor som stipulerar att ingen lag eller 

föreskrift får utfärdas i strid mot EKMR.  72

För att kunna analysera den rättighetskonflikt som uppstår mellan den gravida kvinnan som 

önskar göra abort och barnmorskan som önskar slippa medverka till aborten, måste alltså hän-

syn tas till EKMR. En enskild som anser att nationell domstol inte har tagit hänsyn till EKMR 

och har uttömt de nationella rättsmedlen, har möjlighet att vända sig till Europadomstolen 

som då kan pröva om en kränkning av konventionsrättigheterna har ägt rum. De kan dock inte 

upphäva den dom som den nationella domstolen fastslagit. Europadomstolens domar är  

bindande för de nationella domstolarna, sistnämnda kan därför använda sig av Europa- 

domstolens praxis för att härleda hur de ska tolka konventionsartiklarna. Från år 1953 till 

1999 var det den europeiska kommissionen för de mänskliga rättigheterna, Europa- 

kommissionen, som granskade anmälningarna om brott mot EKMR. Europakommissionens 

praxis utgör också prejudikat även om den är underordnad Europadomstolens praxis.   

De bestämmelser i EKMR som är mest relevanta för uppsatsens frågeställning är  

artikel 2 som föreskriver rätten till liv, artikel 3 om rätten att slippa bli utsatt för tortyr eller 

annan förnedrande behandling, artikel 8 om rätt till privat- och familjeliv, artikel 9 om  

religionsfrihet samt artikel 14 om rätten att slippa bli diskriminerad på grund av sin religion. 

Likt dispositionen i avsnitt 3 kommer barnmorskans eventuella rätt att slippa medverka vid 

abortvård att presenteras först, följt av kvinnans eventuella rätt till abortvård.  

 RF 2:19 & Cameron, Iain, An introduction to the European Convention on Human Rights, 2014, s. 196.72
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4.2 EKMR artikel 9 och tolkningsmarginalen 

Att var och en har rätt till tankefrihet, religionsfrihet och samvetsfrihet framgår av EKMR  

artikel 9.  Rätten att tro får inte inskränkas, utan endast själva utövandet och då enbart genom 73

lagstiftning om det i ett demokratiskt samhälle är nödvändigt med hänsyn till den allmänna 

säkerheten eller till skydd för allmän ordning, hälsa eller moral eller till skydd för andra  

personers fri- och rättigheter.  Själva friheten att ha en religionsuppfattning - eller att inte ha 74

en religionsuppfattning - är således en absolut rättighet. 

I EKMR artikel 14 stipuleras att åtnjutandet av de fri- och rättigheter som anges i EKMR ska 

säkerställas utan diskriminering på någon grund såsom kön, ras, hudfärg, språk, religion,  

politisk eller annan åskådning, nationellt eller socialt ursprung, tillhörighet till nationell  

minoritet, förmögenhet, börd eller ställning i övrigt. Artikeln syftar bland annat till att främja 

religiös mångfald och jämlikhet.  Diskrimineringsförbudet måste kunna härledas ur en annan 75

rättighet i konventionen, till exempel religionsfriheten i artikel 9 men det innebär inte att det 

måste ha skett en kränkning av en viss konventionsartikel. Det räcker således att handlingen 

kan kopplas till någon konventionsrättighet.   76

När Europadomstolen ska avgöra om en konventionsstat har kränkt en enskilds rättigheter  

enligt EKMR kan de tillåta medlemsstaten viss frihet att bestämma hur de ska göra 

avvägningar mellan olika intressen. Konventionsstaternas ställningstaganden ska till viss del 

respekteras om det gäller metodval eller nödvändiga inskränkningar i rättigheterna garanter-

ade av konventionen.  Denna tolkningsmarginal varierar beroende på vilken artikel i EKMR 77

det handlar om. Frågan om förhållandet mellan barnmorskans rätt att av samvetsskäl vägra 

medverka till abort mot kvinnans rätt att avbryta sin graviditet har ännu inte behandlats av  

Europadomstolen. När den behandlade frågan är moraliskt eller etiskt känslig, exempelvis då 

det handlar om religion och religionsutövning, har Europadomstolen visat sig tillåta en bred 

tolkningsmarginal.  Mot bakgrund av att religion anses vara ett svårdefinierat begrepp och att 78

dess förankring varierar mellan medlemsstaterna har Europadomstolen gett utrymme till 

 Se vidare om EKMR artikel 9 i avsnitt 5.73

 EKMR artikel 9 2 p. 74

 Evans, D. Malcolm, ”Religious liberty and non discrimination”, 1999, s 120. 75

 Koppi mot Österrike, 2009, s 25. & Cameron, Iain, An introduction to the European Convention on Human Rights, 2014, s 76

164.
 Åhman, Karin, Europadomstolens principer, 2005, s. 15-42. 77

 Se bla Ahmad mot Storbritannien, 1982, S.A.S. mot Frankrike, 2014, Lautsi och andra mot Italien, 2011, Evans mot 78

Storbritannien, 2007.
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medlemsstaterna att tolka vad som ska innefattas av religionsutövning och således också vad 

som får begränsas. Ett antal domar kan anses ge stöd för detta och några av dem kommer att 

presenteras nedan.  

I fallet Ahmad mot Storbritannien hade en lärare hävdat att hans rätt till religionsutövning 

kränkts då han av skolan inte tillåtits gå iväg och be under lektionstid. Europadomstolen  

fastslog att den engelska domstolen inte kränkt hans rätt till religionsfrihet eftersom behovet 

av att låta lektionerna flyta på utan avbrott utgjorde godtagbar motivering till att begränsa 

lärarens rätt till religionsutövning.  I S.A.S mot Frankrike ansåg en kvinna att Frankrike 79

kränkt hennes rätt till religionsfrihet då de infört ett förbud mot att dölja sitt ansikte på allmän 

plats vilket hindrade kvinnan från att bära sin burka offentligt. Europadomstolen kom fram till 

att inskränkningen inte var otillåten då Frankrikes skäl för förbudet; att upprätthålla allmän 

säkerhet och underlätta för medborgarna att leva tillsammans, var godtagbara.    80

I Eweidafallet  sökte sig bland andra Eweida och Chaplin till Europadomstolen och hävdade 81

att deras rätt till religionsutövning blivit kränkt då de inte tilläts bära sina religiösa symboler 

på arbetet. Chaplin arbetade som sjuksköterska medan Eweida arbetade i en incheckningsdisk 

på British Airways. Eftersom skälet till att Eweida inte tilläts bära sitt smycke enbart var att 

smycket inte ingick i den uniform som alla som arbetade i incheckningsdisken skulle bära, 

ansåg Europadomstolen att hennes rättigheter hade kränkts.  Chaplin fick däremot avslag 82

med motiveringen att sjukhusets skäl att förbjuda smycken på arbetstid; att minimera hälso- 

och säkerhetsriskerna, var godtagbart.   83

Dessa domar exemplifierar hur Europadomstolen accepterat en långtgående tolknings- 

marginal när det kommer till medlemsstaternas möjlighet att begränsa religionsutövning. I 

vart fall så länge det rör sig om anledningar som går att koppla till vad som i ett demokratiskt 

samhälle är nödvändigt med hänsyn till den allmänna säkerheten eller till skydd för allmän 

ordning, hälsa eller moral eller till skydd för andra personers fri- och rättigheter. Av dessa fyra 

klagande var det bara en som Europadomstolen ansåg hade fått sin religionsfrihet kränkt och i 

  Ahmad mot Storbritannien, 1982.79

 S.A.S. mot Frankrike, 2014, punkt 122.80

 Eweida och övriga mot Storbritannien, 2013. 81

 Eweida och övriga mot Storbritannien, 2013, s 35.82

 Eweida och övriga mot Storbritanninen, 2013, s 36.83
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det fallet kunde medlemsstaten inte koppla begränsningen av religionsfriheten till något av de 

ovan redovisade kriterierna.   

4.3 EKMR och rätten till abort 

Rätten till abort omnämns inte uttryckligen i EKMR men när abortfrågan varit uppe för 

prövning i Europadomstolen och Europakommissionen har hänvisning gjorts bland annat till 

EKMR artikel 2, 3 och 8 som utlovar rätt till liv, rätt att slippa utsättas för tortyr och rätt till 

privat- och familjeliv.  Som kommer att framgå av uppsatsens femte avsnitt innefattar rätten 84

till liv också en rätt till hälsa. För att kunna fastställa om rätten till abort kan härledas ur rätten 

till hälsa enligt EKMR måste först frågan om vad som ryms inom begreppet ”hälsa- och 

sjukvård” besvaras. Begreppet är inte definierat i EKMR men som framkommit i tidigare  

avsnitt ska abortvård tolkas in i definitionen enligt svensk rätt.  Kan EKMR anses föreskriva 85

en rätt till hälsa och hälsa enligt svensk lagstiftning även ska anses innefatta abortvård kan en 

diskussion föras huruvida abort borde anses vara en rättighet enligt EKMR.    86

EKMR föreskriver även en rätt att slippa utsättas för tortyr i artikel 3. Artikeln har, som  

kommer att framgå av avsnitt 6, tagits upp av Europadomstolen i fall som har berört rätten till 

abort. En annan artikel som kommer att redogöras för i avsnitt 6 och som har förekommit i 

Europadomstolens praxis i abortsammanhang är artikel 8. Artikel 8 stipulerar en rätt till  

privat- och familjeliv och Europadomstolen och Europakommissionen har uttalat att artikeln 

ska ges en vid tolkning och alltså inte enbart innefatta rätten att slippa få privata uppgifter  

offentliggjorda.  87

När det kommer till tolkningsmarginalen vid fall som rör abort har Europadomstolen och  

Europakommissionen även här visat på en relativt bred tolkningsmarginal. Det har uttryckts 

att det är upp till medlemsstaterna själva att avgöra i vilket stadie ett foster ska räknas som ett 

liv som tillmäts rättigheter.  Värt att notera är att möjligheten att begränsa den eventuella  88

rätten till abort varierar beroende på vilken konventionsartikel man härleder rättigheten ur. 

 Se avsnitt 6.84

 Johnsson, Lars-Åke, Hälso- och sjukvårdslagen: med kommentarer, 2010, 1 §. 85

 Se avsnitt 6 för diskussion.86

 Se bla X mot Island, 1976,: ”...to a certain degree, the right to establish and to develop relationships with other human 87

beings, especially in the emotional field for the development and fulfilment of one ́s own personality”. 
!  Vo mot Frankrike, 2004, s 35 & Knudsen mot Norge, 1985.88
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Skulle rätten till abort falla in under EKMR artikel 2 får den inte begränsas men om den faller 

in under artikel 8, som är en relativ rättighet, får den begränsas under de förutsättningar som 

framgår av artikeln.  89

  

4.4 Resolution 1763 

Europadomstolen har som redan anfört inte uttalat sig angående huruvida en samvetsklausul 

ska finnas på abortområdet eller ej. Däremot antog Europarådets parlamentariska församling 

en resolution som berörde just samvetsklausuler i abortvården, den 7e oktober 2010.  Av  90

resolutionen framgår bland annat att inget sjukhus eller institution ska tvingas medverka vid 

eller utföra abort, dödshjälp eller någon handling som kan orsaka döden för ett mänskligt  

foster eller embryo.  Resolutionen ger enligt ordalydelsen dels sjukvårdspersonalen  91

möjlighet att avstå från abortvård, dels sjukhus och vårdcentraler möjlighet att inte bedriva 

abortverksamhet.  Vidare i resolutionen föreskrivs att möjligheten till vårdvägran måste vara 92

förenlig med medlemsstaternas skyldighet att erbjuda medborgarna tillgång till sjukvård.   93

Balansgången mellan att å ena sidan uppfylla resolutionens rekommendation att tillåta vård-

vägran vid abortverksamhet och å andra sidan uppfylla rekommendationen att enskilda ska få 

tillgång till sjukvård, kan vara svår i praktiken. Italien, Polen och Ungern är exempel på 

medlemsländer som uppmärksammats för att ha tillämpat samvetsklausulen så att kvinnornas 

rätt till sexuell och reproduktiv hälsa inskränkts. I dessa länder hade möjligheten för läkare att 

slippa delta vid abortvård utnyttjats till sådan grad att de gravida kvinnornas rätt att till-

godogöra sig abortvård hämmats.   94

Europarådets resolutioner är inte bindande för Europarådets medlemsländer, utan fungerar 

som rekommendation och vägledning. Sverige beslutade den 11 maj 2011 att, trots resolutio-

nen, inte införa samvetsklausuler inom sjukvården.  Motiveringen var bland annat att en så95 -

dan samvetsklausul riskerade att försvaga kvinnans rätt till abort.  Sveriges ställningstagande 96

till resolutionen har kritiserats av förespråkare för samvetsklausul på abortområdet.  

 EKMR artikel 8 punkt 2.89

 Europarådets parlamentariska församlings resolution 1763, the right to conscientious objection in lawful medical care, 90

antagen den 7 oktober 2010. 
 Resolution 1763, artikel 1. 91

 Zillén, 2016, s 241.92

 Resolution 1763, artikel 2. 93

 Zillén, 2016, s 242.94

 Riksdagens protokoll 2010/11:100 22 § 6 p.95

 Riksdagens protokoll 2010/11:100 18 §. 96
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Bland annat har uttalats att det, i och med valet att inte införa någon samvetsklausul, finns risk 

för att Europadomstolen ska anse att Sverige har förvägrat sina medborgare fundamentala  

rättigheter.  Sverige har emellertid sedan tidigare påvisat ett tydlig ställningstagande för fri 97

abort. Vid FN:s befolkningskonferens 1984 talade Sverige för att alla kvinnor borde 

tillförsäkras en rätt att få tillgång till god och säker abortvård samt att en begränsad tillgång 

till abort kan innebära ett allvarligt hot mot kvinnans liv och hälsa.   98

Vad resolution 1763 kan anses ha för betydelse är inte helt klart. Å ena sidan är resolutioner 

som ovan anfört inte bindande för medlemsländerna. Å andra sidan kan Europadomstolen  

använda resolutioner till att tolka konventionsartiklars innebörd och omfattning i sina 

avgöranden.  2008 antog Europarådet resolution 1607 och i denna resolution betonades 99

medlemsstaternas ansvar att säkerställa kvinnors tillgång till laglig abort och uppmanade  

staterna att avlägsna hinder mot laglig och säker abort. Resolutionen från 2008 framhöll även 

att läkares underlåtenhet att utföra abort kan riskera att försämra tillgången till laglig och  

säker abort.  Beaktande av resolution 1763 med resolution 1607 i åtanke kan leda till slut100 -

satsen att Europarådet ändrat inställning i frågan på bara två års tid. Samtidigt kan nämnas att 

resolution 1763 antogs med knapp majoritet och därmed inte uppfyllde kravet för att kunna 

antas som rekommendation till ministerkommittén.   101

5. Religionsfrihet, samvetsfrihet och diskrimineringsförbud 

5.1 Inledande avsnitt 

I det femte avsnittet kommer religionsfriheten, samvetsfriheten och diskrimineringsförbudet 

enligt EKMR att behandlas djupare. De centrala artiklarna på området är artikel 9 och artikel 

14. Inledningsvis diskuteras religions- och religionsutövningsbegreppet, därefter när och hur 

religionsutövningen får begränsas enligt EKMR, därpå kommer själva samvetsfriheten att gås 

igenom enskilt och slutligen följer ett avsnitt om diskrimineringsförbudet. 

 Se motionerna 2012/13:K220, 2010/11: K381 & 2003/04: K272.97

 Zillén, 2016, s 248.98

 Zillén, 2016, s 244.99

 Europarådets parlamentariska församlings resolution 1607, Access to safe and legal abortion in Europe, antagen den 16 100

april 2008.
 Zillén, 2016, s 244.101
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5.2 Religion och religionsutövning enligt EKMR artikel 9 

EKMR Artikel 9 stipulerar att var och en har rätt till tankefrihet, religionsfrihet och  

samvetsfrihet:  

 1. Var och en har rätt till tankefrihet, samvetsfrihet och  
 religionsfrihet; denna rätt innefattar frihet att byta religion  
 eller tro och frihet att ensam eller i gemenskap med andra,  
 offentligt eller enskilt, utöva sin religion eller tro genom  
 gudstjänst, undervisning, sedvänjor och ritualer.   102

Till skillnad från religionsfriheten i RF omfattar religionsfriheten i EKMR dessutom begrep-

pen trosfrihet och samvetsfrihet. Det innebär att även icke-religiösa övertygelser omfattas.  103

Artikeln beskriver dock inte vad som ryms inom begreppet ”religion” eller vad tros- och 

samvetsfrihet egentligen innebär. Den beskriver att man har rätt att tro och tänka vad man vill, 

ändra sig när man vill och utöva sin tro eller religion. Det finns ännu inte någon allmän  

accepterad definition av religion eller tro enligt EKMR artikel 9.  Genom att tolka och jäm104 -

föra Europadomstolens och Europakommissionens uttalanden torde man kunna dra slutsatsen 

att artikeln inte skyddar alla åsikter eller övertygelser. En religion måste uppnå en viss nivå av 

slagkraftighet, sammanhållning och vara seriös och betydande för individen, för att kunna  

aktualisera artikel 9.  Religion behöver dock inte vara något metafysiskt; etniska och 105

filosofiska övertygelser, till exempel veganism, kan också vara skyddade.    106

Religionsfriheten kan vara en positiv eller negativ rättighet. Att var och en har rätt att ha en 

viss religions- eller trosuppfattning innebär att de åtnjuter en positiv rättighet. Den negativa 

religionsutövningen kan till illustreras av Europadomstolens avgörande Sinan Isik mot  

Turkiet, där det avgjordes att det utgjorde en kränkning av religionsfriheten att kräva att  

enskilda bar identitetskort där deras religionstillhörighet framgick.  Enskilda har alltså inte 107

bara rätt att tillhöra vilken religion de vill, de åtnjuter också rätten att slippa berätta att de gör 

 EKMR artikel 9 punkt 1. 102

 Zillén, 2016, s 127.103

 Enkvist, 2013, s 102. 104

  Campbell & Cosans, 1982,: ”…attain a certain level of cogency, seriousness, cohesion and importance” & Pretty mot 105

Storbritannien, 2002, p 82. 
 W mot Storbritannien, 1993. 106

 Sinan Isik mot Turkiet, 2010. 107
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det. Den negativa religionsfriheten innebär också att var och en har rätt att slippa utsättas för 

andras religions- eller trosutövning.    108

Rörande själva utövandet av övertygelsen fastslog Europakommissionen att artikel 9 inte 

kunde anses omfatta alla handlingar som motiveras eller influerade av en trosuppfattning. De 

menade att det måste göras skillnad på å ena sidan handlingar som är motiverade och  

influerade av en trosuppfattning och å andra sidan handlingar som faktiskt uttrycker trosupp-

fattningen.  Europadomstolen har dock i sina senare avgöranden valt att använda ett mer 109

subjektivt perspektiv för att stärka religionsfriheten och fokuserat på omständigheterna i de 

enskilda fallen.De har visat en generös inställning till vad som kan utöva religionsutövning 

och fäst vikt vid den enskildes uppfattning om vad som utgör religiös manifestation, istället 

för att enbart se till handlingens samband med övertygelsen. Detta bör hållas i åtanke vid 

utredningen av frågan om barnmorskans vägran att utföra abort kan utgöra religionsutövning 

enligt EKMR artikel 9.   110

5.3 Möjligheterna att begränsa religionsutövning 

Hur en människa ska tänka, tro och tycka får aldrig styras av någon annan. Ingen får  

bestämma att en person ska, respektive inte ska, tänka på ett visst sätt. Ingen får heller tvinga 

någon annan att tillhöra eller inte tillhöra i en viss religion. Dock gäller ovanstående enbart 

sådant som pågår inuti en människas huvud; en tanke påverkar inte någon annan så länge 

tanken bara förblir en tanke. En trosuppfattning påverkar inte någon annan så länge den bara 

förblir en trosuppfattning.  

När det däremot blir fråga om ett utövande, har tanken övergått till handling och omvärlden 

blir på ett eller annat sätt påverkad. En muslim som ber på allmän plats kan påverka de som 

går förbi. En vegan som demonstrerar utanför ett slakteri kan påverka de som ska gå in och 

handla. Rätten att ha en religion eller tro är absolut men det absoluta skyddet omfattar inte 

rätten att få agera i enlighet med sin religions- eller trosuppfattning. Själva utövandet utgör en 

relativ rättighet och får således begränsas genom lag under vissa förutsättningar:  

 Zillén, 2016, s 148.108

 Arrowsmith mot Storbritannien, 1977, s 71.109

 Se bla Leyla Sahin mot Turkiet 2005, Ahmet Arslan och andra mot Turkiet, 2010, Eweida och övriga mot Storbritannien, 110

2013 & Zillén, 2016, s 131 & 133. 
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 2. Friheten att utöva sin religion eller tro får endast  
 underkastas sådana inskränkningar som är föreskrivna i lag och  
 som i ett demokratiskt samhälle är nödvändiga med hänsyn till  
 den allmänna säkerheten eller till skydd för allmän ordning,  
 hälsa eller moral eller till skydd för andra personers fri- och  
 rättigheter.    111

För att begränsningen ska vara godtagbar måste den alltså först och främst vara föreskriven i 

lag, sedan måste begränsningen även vara motiverad av någon av de i artikeln föreskrivna 

skyddsintressena. Intressen relevanta för abortfrågan torde vara hälsa samt skydd för andra 

personers fri- och rättigheter. Avsaknad av rätt till abort bör inte kunna anses gå ut över den 

allmänna ordningen eller säkerheten.  

Med härledning av Eweida-fallet är det rimligt att anta att medlemsstaten får begränsa  

religionsutövning i form av vägran att utföra arbetsuppgifter inom vården om det skulle med-

föra risker för patienterna att tillåta det. Europadomstolen kom fram till att Eweida hade rätt 

att bära sin religiösa symbol under arbetstid, eftersom arbetsgivarens enda motivering till att 

förbjuda henne att göra det var att smycket inte ingick i den uniform som alla på arbetsplatsen 

skulle bära. Chaplins arbetsgivare, ett sjukhus, hade dock anfört motiveringen att ingen av 

vårdarna fick bära smycken  eftersom det kunde innebära en hälso- och säkerhetsrisk för  

patienterna.  Att prioritera patienternas hälsa och säkerhet framför sjukvårdspersonalens rätt 112

till religionsutövning ansågs vara tillåtet i Eweida-fallet. Föreligger det risk att gravida  

kvinnors tillgång till god vård hämmas om barnmorskorna tillåts vårdvägra vid abort, skulle 

det alltså mot bakgrund av ovanstående kunna vara tillåtet att begränsa religionsutövningen.  

Religionsutövning kan också få begränsas om det är för att skydda andra personers fri- och 

rättigheter. Även här kan paralleller dras till Eweidamålet då den tredje klaganden var en  

terapeut som blivit uppsagd för att hon vägrade tillhandahålla parterapi till samkönade par av 

religiösa skäl.  Europadomstolen uttryckte att uppsägningen utgjorde en godtagbar begrän113 -

sning av terapeutens rätt att utöva sin religion då samkönade par i annat fall skulle bli 

diskriminerade på grund av sin sexuella läggning.  Som tidigare nämnt innebär  114

 EKMR artikel 9 punkt 2.111

 Läs mer om Eweida och Chaplin i avsnitt 4.2. 112

 Eweida och övriga mot Storbritannien, 2013, s 37.113

 Eweida och övriga mot Storbritannien, 2013, s 38. 114
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religionsfrihet enligt EKMR även att slippa utsättas för andras religionsutövning. Denna  

negativa religionsfrihet är absolut, till skillnad mot rätten att få utöva sin religion som är  

relativ.  Sjukvårdspersonalens rätt att få utöva sin religion skulle alltså i vissa fall kunna 115

ställas mot patienternas rätt att få slippa utsättas för oönskad religionsutövning. Möjligheten 

att begränsa religionsmotiverad vårdvägran torde alltså styras av vad följden kan bli för  

patienterna. Förutsatt att vårdvägran utgör religionsutövning och att man kan anta att  

patienten blir utsatt för ofrivillig religionsutövning när hennes barnmorska utövar denna vård-

vägran, ställs alltså en relativ rättighet mot en absolut. Följden borde i så fall bli att den  

relativa rättigheten får begränsas till förmån för den absoluta rättigheten.  

5.4 Samvetsfrihet i EKMR artikel 9 

Första stycket i EKMR artikel 9 föreskriver även en rätt till samvetsfrihet men den nämner 

ingenting om att utöva den rättigheten. I andra stycket stadgas hur religionsutövning får  

begränsas men tanke- och samvetsfrihet nämns inte över huvud taget i detta stycke. Det skulle 

antingen kunna innebära att tanke- och samvetsfriheten aldrig får begränsas men det skulle 

också kunna innebära att det enligt EKMR inte utgör en mänsklig rättighet att utöva tanke- 

och samvetsfriheten, endast att ha den.   116

Mot bakgrund av ovanstående måste en enskilds samvetsgrundade manifestation kunna  

karaktäriseras som en skyddsvärd religion eller tro för att skyddet i EKMR artikel 9 ska kunna 

aktualiseras.  En barnmorska som vill slippa medverka till abortvården måste alltså kunna 117

härleda sin vägran till en religions- eller trosuppfattning. Det torde dock i realiteten inte bli 

någon större skillnad mellan trosutövning och samvetsutövning eftersom Europadomstolen 

har visat sig vara generös i sin bedömning av vad som faller inom begreppen ’tro’ och  

’religion’.  Som framhållits i föregående avsnitt ska alla medborgare i länder anslutna till 118

EKMR åtnjuta religions- och samvetsfrihet. Mot bakgrund av Europadomstolens och  

Europakommissionens avgöranden som har analyserats och jämförts i uppsatsen är det inte 

helt främmande att anta att vårdvägran av samvetsskäl faller in under religions- och tros-

utövning vilket omfattas av skyddet i EKMR artikel 9.   

 EKMR artikel 9.2.115

 Enkvist, 2013, s 103. 116

 Zillén, 2016, s 136.117

 Taylor, M. Paul, Freedom of religion: UN and the European Human Rights Law and Practice, 2005, s 207 f. 118
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5.5 Förbud mot diskriminering 

Både i EKMR och i annan nationell lagstiftning återfinns var och ens rätt att inte bli diskri-

minerad.  EKMR:s diskrimineringsförbud riktar sig dock till lagstiftaren i varje medlems119 -

land som ska se till att det finns lagstiftning som kan skydda den enskilde mot 

diskriminering.  EKMR:s diskrimineringsförbud återfinns i artikel 14 men artikeln är inte 120

självständig utan måste användas i kombination med exempelvis artikel 9. Artikel 14 har 

beskrivits som ett medel för att förverkliga religionsfriheten.   121

För att ta reda på vad som utgör diskriminerande handling kan man se till Europadomstolens 

rättspraxis då artikeln inte innehåller någon definition av diskriminering. I Koppi mot  

Österrike uttryckte Europadomstolen att artikel 14 kan anses komplettera övriga bestäm-

melser i EKMR.  Tillämpning av artikel 14 förutsätter dock inte att en kränkning av en  122

konventionsrättighet ägt rum, utan det räcker att frågan kan härledas till någon av  

konventionsrättigheterna.   123

I barnmorskefallet hänvisade käranden bland annat till diskrimineringsförbudet i EKMR  

artikel 14 i kombination med rätten till religionsfrihet i artikel 9. Tingsrätten kom dock fram 

till att eftersom de redan prövat frågan enligt den svenska diskrimineringslagen och att de  

ansåg att DL uppfyllde kravet på effektivt rättsmedel enligt Europadomstolens kriterier, så 

behövde de inte pröva om käranden hade blivit diskriminerad enligt artikel 14 separat.   124

6. Rätt till hälsa, rätt till abort 

6.1 Inledande avsnitt 

Rätten till hälsa och god vård enligt nationell lagstiftning presenterades i avsnitt 3.4. I EKMR 

nämns emellertid inte ordet hälsa uttryckligen men att ge befolkningen goda förutsättningar 

för hälsa kan anses vara en folkrättslig skyldighet för konventionsstaterna.  2009 trädde den 125

Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna [cit. Rättighetsstadgan] i kraft 

 EKMR artikel 14 i kombination med artikel 9. DL. 119

 Zillén, 2016, s 184.120

 Evans, D. Malcolm, Religious liberty and non discrimination, 1999, s. 120. 121

 Koppi mot Österrike, 2009, Europadomstolen, p 25.122

 Zillén, 2016, s 187.123

 Barnmorskefallet s 55-57. Europadomstolens kriterier i SOU2010:87 s 157 f.124

 Zillén, 2016, s 88.125
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med bland annat EKMR som förebild. I Rättighetsstadgan artikel 35 föreskrivs en rätt till 

förebyggande hälsoskydd och medicinsk vård.  Europarådets konvention om mänskliga  126

rättigheter och biomedicin [cit. Biomedicinkonventionen] innehåller också särskilda artiklar 

om rätten till hälsa.  Sverige har åtagit sig att inte agera i strid mot Biomedicinkonventionen 127

men är inte juridiskt bunden av konventionens innehåll.  Europarådets sociala stadga [cit. 128

den sociala stadgan] tillkom för att kompensera att EKMR på det sociala rättighetsområdet 

och syftet med den var att höja levnadsstandarden och förbättra den sociala välfärden. Artikel 

11 föreskriver statens skyldighet att vidta åtgärder för att förebygga ohälsa och folksjukdomar 

med mera.  129

Trots EKMR:s avsaknad av hälsobegreppet innehåller konventionen artiklar som indirekt ger 

konventionsstaterna en skyldighet att förebygga ohälsa och säkerställa tillgång till hälso- och 

sjukvård.  EKMR artikel 2 stipulerar enskildas rätt till livet vilket innebär att medlems- 130

staterna ska förebygga att patienter avlider till följd av bristfällig vård.  Europadomstolen 131

har i samband med artikel 2 också uttalat att målet för läkare ska vara att skydda patienternas 

liv och hälsa.  Artikel 3 föreskriver en rätt att slippa utsättas för tortyr eller omänsklig eller 132

förnedrande behandling. Att underlåta att ge hälso- och sjukvård har av Europadomstolen 

konstaterats kunna utgöra sådan omänsklig eller förnedrande behandling som artikel 2 

avser.  EKMR artikel 8 föreskriver en rätt till privatliv som bland annat medför en 133

skyldighet för konventionsstaterna att se till att patienter blir informerade om de risker som 

kan finnas med viss vård.  134

Begreppet abort omnämns inte uttryckligen i någon av EKMR:s artiklar. I Sverige  

inryms emellertid abortvård i begreppet ”hälso- och sjukvård” enligt lagkommentaren till 

HSL:s första paragraf, vilket talar för att abort skulle kunna omfattas av rätten till hälsa.  I  135

detta avsnitt kommer därför undersökas om någon av de ovan nämnda artiklarna i EKMR, 

artikel 2, 3 och 8, kan anses medföra en rätt till abort. 

 Läs mer om Rättighetsstadgan och dess betydelse i Zillén kapitel 3.5. 126

 Se Biomedicinkonventionen artikel 3 & 11.127

 Se bla prop. 2002/03:50 s 180 f. & SOU 2004:20 s 343 ff.128

 Zillén, 2016, s 98.129

 Zillén, 2016, s 104.130

 Arskaya mot Ukraina, 2013.131

 Frankowicz mot Polen, 2008, p. 51.132

 Paladi mot Moldavien, 2009, p 72.133

 Zillén, 2016, s 105.134

 Johnsson, Lars-Åke, Hälso- och sjukvårdslagen: med kommentarer, 2010, 1 §.135
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6.2 Rätt till abort i ljuset av EKMR artikel 2 

Andra artikeln i EKMR tituleras ”rätten till livet” och beskriver hur ingen människa får  

berövas livet såtillvida det inte sker i enlighet med landets lagar om dödsstraff.  

 ”1. Envars rätt till liv skall skyddas genom lag. Ingen skall   

 avsiktligen berövas livet utom för att verkställa domstols dom i det  

 fall då han dömts för ett brott som enligt lag är belagt med sådant straff. 

 2. Ingen skall anses ha berövats livet i strid med denna artikel,  

 när detta är en följd av våld som var absolut nödvändigt 

 a) för att försvara någon mot olaglig våldsgärning, 

 b) för att verkställa en laglig arrestering eller för att hindra  

 någon som lagligen är berövad friheten att undkomma, 

 c) för att i laglig ordning stävja upplopp eller uppror”. 

Att härleda rätten till abort ur denna artikel skulle kunna te sig långsökt men faktum är att 

omkring 40.000 kvinnor dör varje år till följd av osäkra aborter. I länder där abort är olagligt 

eller svårtillgängligt söker sig många kvinnor till personer som utför aborten i hemlighet utan 

tillräcklig kunskap eller utrustning, vilket ofta leder till svåra komplikationer och i värsta fall 

till att kvinnorna dör.   136

I enlighet med vad som anfördes inledningsvis i detta avsnitt skulle rätten till liv kunna anses 

omfatta en rätt till hälsa. Detta kan i så fall medföra två saker: Dels torde det innebära att en 

fortsatt graviditet inte nödvändigtvis måste vara livshotande för kvinnan, för att hennes rätt till 

liv enligt EKMR artikel 2 ska aktualiseras. Det skulle således räcka att hennes fysiska eller 

psykiska hälsa kom att hotas av en fortsatt graviditet. Vad det också skulle kunna innebära, är 

att kvinnans rätt till abort enligt abortlagen faller in under hennes rätt till liv enligt EKMR  

artikel 2. Innefattar EKMR artikel 2 en rätt till hälsa samtidigt som hälsobegreppet innefattar 

abortvård, skulle slutsatsen kunna dras att rätten till abort är skyddad enligt EKMR artikel 

2.   137

 Say L et al., Global causes of maternal death: a WHO systematic analysis, Lancet Global Health, 2014, doi:10.1016/136

S2214-109X(14)70227-X.
 Se avsnitt 3.4 om begreppet hälsa- och sjukvård.137
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England har införlivat EKMR:s bestämmelser om rätten till liv och därmed också, mot bak-

grund av vad som framkommit i tidigare avsnitt, rätten till hälsa, i sin lagstiftning.  

Medborgarnas rätt till god sjukvård föreskrivs även i deras nationella bestämmelser, bland  

annat Health Act och Health and Service Act. Det som talar för att abort ska räknas in under 

hälso- och sjukvården även i England är bland annat att det av The Abortion Act framgår att 

aborten ska utföras av två praktiserande läkare på ett engelskt sjukhus eller annan godkänd 

klinik.  För de fall den gravida kvinnan uppfyller kraven för att få göra abort enligt Abortion 138

Act och hon alltså ska ta del av den engelska hälso- och sjukvården, skulle hennes rätt till 

abort kunna räknas in under hennes eventuella rätt till hälsa enligt EKMR artikel 2. Vad som 

talar mot är som redan framhållits, att abort inte är någon rättighet enligt engelsk lag. Abortion 

Act utgör snarare ett undantag till det generella förbud mot framkallande av missfall som 

stipuleras i The Human Rights Act.   139

6.3 Rätt till abort i ljuset av EKMR artikel 3 

EKMR artikel 3 har rubriken ”Förbud mot tortyr” vilket förklaras med att ingen får utsättas 

för tortyr eller omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning.  

 ”Ingen får utsättas för tortyr eller omänsklig eller förnedrande   

 behandling eller bestraffning”. 

Möjligtvis skulle rätten till abort kunna knytas även till denna artikel, inte minst eftersom det 

måste vara smärtsamt både psykiskt och fysiskt att tvingas föda ett barn mot sin vilja eller 

förmåga. I fallet R.R. mot Polen ansåg Europadomstolen att Polen hade brutit mot EKMR  

artikel 3.  Fallet rörde en gravid kvinna som efter läkarundersökning fått veta att fostret  140

sannolikt hade en genetisk sjukdom. Hon ansökte både om att få göra abort och om att få 

genomgå utförligare tester för att fastställa fostrets tillstånd men nekades detta av läkarna som 

var abortmotståndare.  

När barnet föddes visade det sig lida av en allvarlig genetisk sjukdom som hade kunnat fast-

ställas genom ett fostervattenprov och kvinnan hade då enligt Polsk lag uppfyllt kraven för 

 Abortion Act section 1.138

 Se avsnitt 4.2.139

 Europadomstolens dom 26.5.2011.140
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abort om sjukdomen fastställts i tid. Eftersom läkarna inte utförde provet i tid tvingades hon 

genomgå graviditeten utan att få vetskap om hur allvarlig situationen var och hon förlorade 

också möjligheten att göra abort eftersom fostrets sjukdom inte påvisades innan tidsgränsen 

för abort löpt ut. Europadomstolen fann därför att hon behandlats på ett sätt som utgjorde 

förnedrande behandling enligt EKMR artikel 3 samt att de polska myndigheterna brutit mot 

sin skyldighet enligt EKMR artikel 8.          141

6.4 Rätt till abort i ljuset av EKMR artikel 8 

EKMR artikel 8 reglerar människans rätt till skydd för privat- och familjeliv. Enligt den har 

var och en rätt till respekt för sitt privat- och familjeliv, sitt hem och sin korrespondens.  

 ”1. Var och en har rätt till skydd för sitt privat- och familjeliv, sitt  

 hem och sin korrespondens. 

 2. Offentlig myndighet får inte ingripa i denna rättighet annat  

 än med stöd av lag och om det i ett demokratiskt samhälle är   

 nödvändigt med hänsyn till den nationella säkerheten, den   

 allmänna säkerheten eller landets ekonomiska välstånd, till    

 förebyggande av oordning eller brott, till skydd för hälsa eller   

 moral eller till skydd för andra personers fri- och rättigheter”. 

Europadomstolen har uttalat att artikeln ska ges en vid tolkning och alltså inte enbart innefatta 

rätten att slippa få privata uppgifter offentliggjorda.  När den gravida kvinnan i fallet R.R 142

mot Polen inte tilläts genomgå det fostervattensprov som skulle visa om hon uppfyllde kraven 

för att få göra abort enligt polsk lag, fastslog Europadomstolen även att hennes rättigheter  

enligt EKMR artikel 8 hade blivit kränkta. Europadomstolen har också uttryckt att artikeln 

medför en skyldighet för medlemsstaterna att se till att hälso- och sjukvårdspersonalen  

informerar sina patienter om de risker och komplikationer som finns med vård och  

behandling.   143

 R.R. mot Polen paragraf 159 & 214.141

 Se tex X v. Iceland: ”...to a certain degree, the right to establish and to develop relationships with other human beings, 142

especially in the emotional field for the development and fulfilment of one ́s own personality”. 
 Zillén, 2016, s 105.143
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I A, B, C mot Irland ansåg tre gravida kvinnor att Irlands förbud mot abort kränkte deras  

rättigheter enligt EKMR artikel 8. En av kvinnorna, C, blev oavsiktligt gravid medan hon 

genomgick cancerbehandling. Hon fick veta att behandlingen med största sannolikhet skulle 

skada fostret och ville därför göra abort. Enligt irländsk lag får abort endast ske om fortsatt 

graviditet innebär fara för kvinnans liv.  Eftersom kvinnan inte trodde att hon skulle få  144

tillåtelse till abort i Irland åkte hon till England. Där fick hon vänta i flera veckor innan 

aborten genomfördes och det blev därför ett mer komplicerat ingrepp som ledde till  

blödningar och infektioner. Europadomstolen fastslog att artikel 8 visserligen inte kunde  

interpretera en direkt rätt till abort men att Irland ändå hade brutit mot artikeln i den cancer-

sjuka kvinnans fall. Detta eftersom kvinnan inte hade haft möjlighet att fastställa huruvida 

hon hade rätt till abort enligt den irländska lagstiftningen eller inte.  145

Rättigheten enligt artikel 8 får inskränkas om det sker med stöd av lag och om det i ett 

demokratiskt samhälle är nödvändigt med hänsyn till statens säkerhet, den allmänna säker-

heten, landets ekonomiska välstånd eller till förebyggande av oordning eller brott eller till 

skydd för hälsa eller moral eller för andra personers fri- och rättigheter. Vilka som  

omfattas av begreppet ”andra personer” står inte uttryckligen i artikeln och man skulle kunna 

tolka det som att fostret, eller till och med fostrets far, kan utgöra en sådan ”annan person” 

vars rättigheter kan möjliggöra en inskränkning av artikel 8. Det är dock inte särskilt troligt att 

fostrets potentiella rätt till liv eller faderns rätt till familjeliv står över den gravida kvinnans 

rätt. I England har avvägningen varit uppe för prövning då en man ansåg att hans rättigheter 

enligt EKMR artikel 8 blivit kränkta eftersom hans flickvän gjort abort utan hans medgi-

vande. Den engelska domstolen fastslog att trots att man skulle kunna tolka det som att 

faderns rättigheter enligt EKMR artikel 8 kränktes då aborten genomfördes utan hans sam-

tycke, så kunde den rätten inte anses stå över kvinnans rätt i sammanhanget.  Även 146

avvägningen om fostrets rätt till liv  kan möjliggöra en inskränkning av kvinnans rättigheter 147

enligt artikel 8 har tagits upp i Engelsk domstol och där konstaterades att även om fostret inte 

endast ansågs utgöra en del av modern så var det inte heller en egen person som kunde åtnjuta 

samma rättigheter som modern.  148

  Constitution of Ireland, article 40.3.3°. 144

 A, B, C mot Irland, 2010.145

 C v S.146

 ”med hänsyn till (…) andra personers fri- och rättigheter”.147

 AG's Reference (no. 3 of 1994).148
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Abortfrågan anses så pass kontroversiell och komplicerad att Europakommissionen uttalat att 

medlemsstaterna har en betydande självbestämmanderätt på området.  På frågan om fostret 149

ska anses utgöra en person med rättigheter som kan komma i konflikt med moderns eller inte 

har Europadomstolen svarat att det är upp till medlemsstaterna att själva bestämma vilken  

status det ofödda fostret ska tillmätas.  Europadomstolens avgöranden om förekomsten av 150

vårdvägran inom abortvården pekar dock mot att en alltför långtgående rätt till vårdvägran 

kan vara otillåten då den inkräktar på kvinnans rätt till abort.   151

2013 kritiserades Italien av Europeiska kommittén för sociala rättigheter för att de inte hade 

vidtagit nödvändiga åtgärder för att säkerställa kvinnans tillgång till abort.  Italiens samvets-152

klausul på abortområdet hade medfört att allt för många som arbetade inom sjukvården  

vägrade medverka till abortvård och det i sin tur ledde till att kvinnorna i Italien inte kunde 

utnyttja sin rätt till abort.  153

Inte långt därefter anmäldes även Sverige till kommittén av Federation of Catholic Falimy 

Associations in Europe och anmälan stöddes av av de svenska organisationerna Pro Vita, 

Kristna Läkare och Medicinstudenter.  Medan Italien hade anmälts för att deras samvets-154

klausul var allt för långtgående, anmäldes Sverige för sin avsaknad av samvetsklausul.  

Europeiska kommittén valde dock att inte kritisera Sverige för valet att inte införa någon 

samvetsklausul, utan godtog Sveriges motivering att patientvården skulle få prioritet framför 

barnmorskornas möjlighet till vårdvägran. 

7. Rättigheterna kolliderar: En fråga om avvägning 

7.1 Inledande avsnitt 

Som konstaterats i tidigare avsnitt föreligger en absolut rätt för enskilda att ha eller inte ha en 

tros-, samvets- och religionsuppfattning samt en relativ rätt att utöva tros- eller religions- 

 Se tex Knudsen v. Norway.149

 Vo mot Frankrike (2004).150

 Se tex A, B, C mot Irland (2010) och R.R. mot Polen (2011). 151

 Europeiska kommittén för sociala rättigheter, IPPF EN mot Italien, beslut 10 september 2013. 152

 Se avsnitt 3.5.153

 Federation of Catholic Family Associations in Europe mot Sverige, beslut 17 mars 2015.154
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uppfattningen. Denna religionsfrihet återfinns såväl i den implementerade EKMR som i RF.  155

Var och en åtnjuter även en rätt att slippa bli diskriminerade för exempelvis sin trosuppfat-

tning enligt både EKMR och DL.  Samtidigt har enskilda rätt till god hälsa vilket i avsnitt 6 156

har diskuterats skulle kunna innefatta en rätt till abort både enligt EKMR och nationell spe-

ciallagstiftning. Det finns ingen fastslagen definition av vad som menas med  

utövande av religion, vad som dock torde vara fastställt är att begreppet bör ges en vid  

tolkning och att vårdvägran av samvetsskäl kan anses falla in under religionsutövning.   157

Vill en barnmorska hävda sin rätt att utöva sin religion genom vårdvägran, samtidigt som en 

gravid kvinna vill utnyttja sin rätt att göra abort, inträffar en rättighetskonflikt. Konflikten 

medför att en avvägning måste göras mellan barnmorskans rätt att utöva sin positiva religion- 

och samvetsfrihet och den gravida kvinnans rätt att utnyttja sin rätt till hälsa och således sin 

rätt till abort. Det kan även ifrågasättas om den gravida kvinnans negativa religionsfrihet 

kränks då barnmorskans religionsutövning i form av vårdvägran går ut över den gravida  

kvinnans abortvård.  

Italien införde en samvetsklausul i sin abortlag och tillämpade den så långtgående att de fick 

kritik av Europeiska kommittén för att de inte tillgodosåg de gravida kvinnornas rätt till hälsa. 

Förutom Sverige är det dock bara fyra länder i Europa som inte infört någon samvetsklausul i 

abortvården.  England har sedan länge haft en samvetsklausul i sin abortlag men hör ändå 158

till de länder som tillämpar så kallad fri abort och har ännu inte blivit kritiserade för att inte 

tillgodose god vård och hälsa. Sveriges avsaknad av samvetsklausul har däremot inte heller 

lett till någon officiell kritik även om frågan har väckts av olika organisationer för  

abortmotstånd.   159

Både religionsfriheten enligt EKMR och abortfrågan som sådana är områden där  

Europadomstolen och Europakommissionen tillåtit en bred tolkningsmarginal. Begreppet 

abort och rätten till abort finns inte omnämnt i någon av EKMR:s artiklar och då frågor 

rörande abort varit uppe för Europadomstolens och Europakommissionens prövning har  

 Se avsnitt 3. Observera att RF inte uttrycker någon rätt till samvetsfrihet. 155

 Se särskilt avsnitt 3.6.156

 Se avsnitt 3.5.157

 De andra länderna är Finland, Island, Tjeckien och Bulgarien.158

 Se avsnitt 6.4.159
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uttalats att ämnet är så pass känsligt och kontroversiellt att det i stor utsträckning är upp till 

medlemsstaterna själva att reglera området. Religion och religionsfrihet finns med som en av 

de mänskliga rättigheterna i EKMR men begreppen är generellt utformade och någon  

definition återfinns inte i konventionen. Även här har framkommit att begreppen är 

svårdefinierade om man vill undvika att exkludera minoritetsreligioner. Det faktum att  

religion har olika stark förankring i olika medlemsländer har också sagts bidra till att  

definitionen utelämnats och tolkningsmarginalen blivit bred. En stor del av problematiken 

skulle alltså enligt min mening kunna härledas ur att det rör sig om en kollision mellan två 

områden som saknar tydlig definition i EKMR.  

7.2 Avvägningen 

Som framkom i inledningen har situationen då en barnmorska inte fått anställning på grund av 

att hon vägrat utföra aborter behandlats i svensk domstol, dock bara i första instans.   160

Käranden i Barnmorskefallet överklagade till hovrätten som har hänvisat målet till Arbets-

domstolen som i skrivande stund inte avkunnat någon dom. I målet konstaterade tingsrätten 

att i avvägningen mellan barnmorskans rätt att vägra medverka vid aborter och den gravida 

kvinnans rätt att få tillgång till god abortvård vägde kvinnans rätt tyngre. De menade att det 

kunde inkräkta på kvinnors rätt till abort att ge barnmorskor rätt att bli anställda trots vägran 

att medverka vid abortvård. Sverige har länge värnat om den fria abortvården och uttalat att 

det är av stor vikt att fri abort införs i länder där den idag saknas.    161

I England har avvägningen gjorts annorlunda. Där prioriteras rätten till religionsfrihet genom 

att lagstiftaren infört en samvetsklausul i den engelska abortlagen. Barnmorskor har således 

möjlighet att avstå från att medverka vid abortvård och kan inte nekas anställning eller bli 

avskedade på grund av sådan vårdvägran. Sverige och England har valt att hantera frågan om 

samvetsklausul på abortområdet på helt skilda sätt. Trots det har varken Sverige eller  

England blivit kritiserade av Europadomstolen eller Europeiska kommittén för att inte upp-

fylla de möjliga hälsokraven eller kravet på religionsfrihet i EKMR.  

 Barnmorskefallet.160

 Rolén, Free means fewer: an evaluation of the Swedish abortion act and family planning programme of 1948, 1984, s 46 161

ff.
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Å ena sidan skulle det kunna tolkas som att artiklarna är så pass generellt utformade och  

Europadomstolen lämnat en så pass bred tolkningsmarginal, att det är möjligt för två stater att 

uppfylla EKMR:s krav trots att de valt olika vägar. Å andra sidan skulle det kunna tyda på att 

det rör sig om ett än så länge osäkert och relativt obehandlat område. Det skulle kunna betyda 

att Europadomstolen anser att detta inte utgör ett problem och att det bör ligga på medlems-

staterna att själva utforma sin reglering på området. Det skulle också kunna betyda att ämnet 

är så pass komplext och kontroversiellt att Europadomstolen ännu inte vågat utkomma med 

någon tydligare vägledning. 

7.3 När samvetsskälet inte kan härledas ur religion 

Som redan konstaterats saknar RF begreppet samvetsfrihet i sin paragraf om religionsfrihet, 

till skillnad från EKMR som omnämner samvetsfriheten i artikel 9. Då barnmorskans skäl att 

vårdvägra har sådan anknytning till religion som krävs för att skyddet i RF 2:1 6 p ska  

aktualiseras, uppstår den problematik som ligger till grund för den här uppsatsen. Då barn-

morskan däremot inte kan härleda sitt skäl att vårdvägra ur religion, utan att det enbart  

handlar om samvetsskäl, kan en avsaknad av samvetsklausul i abortlagen inte anses inskränka 

hennes rättigheter enligt RF. RF skyddar inte samvetsfrihet, utan enbart religionsfrihet. För 

det fall skälet inte har anknytning till religion torde det alltså enbart bli aktuellt att se till 

barnmorskans rättigheter enligt EKMR.  

7.4 Den gravida kvinnan som patient 

I avsnitt 4.4 presenterades den resolution som Europarådets parlamentariska församling antog 

i oktober 2010. Av resolutionen framgick bland annat att vårdcentraler skulle ges möjlighet att 

av samvetsskäl inte behöva bedriva abortverksamhet och att enskild personal skulle få  

möjlighet att slippa bli tilldelade arbetsuppgifter som innefattar abortvård. Förutsatt att en  

sådan möjlighet infördes i Sverige skulle kvinnornas tillgänglighet till god abortvård  

antagligen inte påverkas nämnvärt om endast ett fåtal mindre kliniker och endast ett  

omärkbart antal barnmorskor utnyttjade möjligheten. Ett positivt utflöde av ett sådant  

införande skulle kunna vara mer engagerad vårdpersonal som gör sitt yttersta, eftersom endast 

de som själva ville arbeta med abortvård skulle behöva göra det.   162

 Zillén, 2016, s 311. 162
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Blir istället resultatet av ett införande av en samvetsklausul att ett större antal kliniker och 

barnmorskor väljer att avstå från abortvård torde införandet däremot generera en mer svår-

tillgänglig och otrygg abortvård. Utgångspunkten i hälso- och sjukvården är som tidigare 

nämnt att vården ska bedrivas utifrån patientens behov och önskemål. Vägrar barnmorskan att 

tillmötesgå patientens önskemål att genomgå en abort, eller behöver patienten vänta länge 

med att få aborten utförd på grund av konsekvenser av samvetsklausulen, kan man knappast 

se det som att kravet på god vård som det beskrivits i avsnitt 3.4 är uppfyllt. Det är emellertid 

möjligt att det inte heller utgör god vård för patienten att dennes läkare ska tvingas utföra vård 

som strider mot hennes övertygelser.   163

7.5 Arbetsfördelning och kostnader 

För arbetsgivaren skulle ett införande av samvetsklausul på abortområdet kunna innebära  

extra omkostnader och arbete. Om ett antal kliniker som för närvarande erbjuder abortvård 

skulle sluta göra det, skulle arbetsbelastningen öka på de andra klinikerna. Kvinnorna som 

söker abortvård skulle inte automatiskt försvinna bara för att dessa kliniker slutar erbjuda 

abortvård, utan de skulle istället behöva söka sig någon annanstans. Om 10 gravida kvinnor 

söker göra abort och det finns två sjukhus i området, torde fördelningen bli relativt jämn.  

Upphör det ena sjukhuset erbjuda abortvård måste de 5 kvinnor som skulle ha sökt sig dit, 

istället gå till det sjukhus som fortfarande erbjuder abortvård. Det leder till att det sjukhuset 

får dubbelt så många patienter.  

På samma sätt skulle arbetsbelastningen för enskilda barnmorskor på en klinik öka om några 

av de som arbetar på kliniken skulle sluta befatta sig med abortvård. Den vårdpersonal som 

fortfarande utförde abortvård skulle få ta hand om samtliga patienter som behöver hjälp med 

att göra abort. Alternativet skulle vara att sjukhuset tog in extra personal som kunde täcka upp 

för de som vårdvägrade, vilket skulle innebära högre omkostnader för sjukhuset.  164

7.6 Mångfald i vården 

Så länge tillräckligt många barnmorskor i England vill arbeta med abortvård, torde inte  

tillgängligheten försämras så tillvida att det går ut över de gravida kvinnornas tillgång till god 

abortvård. På samma sätt existerar knappast något problem om inte personer som av 

 Zillén, 2016, s 314.163

 Zillén, 2016, s 212. 164
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samvetsskäl inte kan tänka sig att medverka vid abortvård, vill arbeta som barnmorskor i 

Sverige. Barnmorskefallet är dock ett bevis på att dessa personer finns och kärande i barn-

morskefallet valde att istället börja arbeta som barnmorska i Norge där samvetsklausul finns 

införd i abortlagstiftningen.  165166

Ett argument som kan tala mot ovan anförda är att det inte är någon mänsklig rättighet att få 

bli barnmorska. Däremot är det i Sverige en rättighet att få göra abort. En person som inte vill 

eller kan medverka vid abortvård kan välja ett annat yrke inom sjukvården. Det kan ses som 

relativt oproblematiskt att en person som inte vill medverka vid abortvård väljer en annan in-

rikting inom vården än barnmorska. Däremot har en barnmorska många fler arbetsuppgifter 

än att bara ge abortvård och personen som inte kan medverka vid abortvård kanske är lämpad 

att utföra de andra arbetsuppgifterna som medföljer yrket. Hindras en person från att arbeta 

som barnmorska på grund av dennes ovilja att medverka vid abortvård, hindras hon också  

indirekt från att utföra barnmorskans andra arbetsuppgifter.  

Att öka eller i vart fall bibehålla etnisk och religiös mångfald inom vård och omsorg anses 

vara viktigt.  En hälso- och sjukvårdares religiösa eller moraliska värderingar kan ha en  167

positiv inverkan på patienten, exempelvis om patienten delar trosuppfattning med sin läkare 

och därmed kanske upplever större trygghet och förståelse. Avsaknad av samvetsklausul i 

abortlagen innebär att personer med viss trosuppfattning hindras från att arbeta som barn-

morskor vilket indirekt medför att vissa grupper exkluderas från yrket. Detta skulle kunna 

leda till negativa konsekvenser för sjukvården då potentiellt talangfulla och duktiga barn-

morskor inte får möjlighet att bidra med sin kompetens. 

7.7 En möjlig precisering av diskrimineringslagen 

När en barnmorska nekas anställning med anledning av att hon inte kan medverka vid 

abortvård skulle det kunna argumenteras för att hon har blivit utsatt för indirekt diskriminer-

ing, eftersom kravet på att medverka vid abortvård indirekt missgynnar alla de som av sin 

samvets- eller trosuppfattning är förhindrade att uppfylla kravet. Dock ska, enligt vad som 

tidigare redogjorts för i avsnitt 3.3, en intresseavvägning göras där domstolen också ser till 

 Henriksson, Daniel, ”Barnmorskan förlorade i abortstriden”, Jönköpings-Posten, 12 nov 2015.165

 Samvetsfrihet kallas i den Norska lagen för reservasjonsrett och stadgas i Lov om svangerskapsavbrudd (lov nr 50 den 13 166

juni 1975) 14 §. 
 SOU 2007:37 s. 106 & 131.167
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svarandens skäl för att ha uppställt ett sådant krav. DO har uttalat att ett krav på att en barn-

morska ska kunna medverka vid abortvård visserligen utgör ett sådant krav som framstår som 

neutralt men som kan komma att särskilt missgynna personer med viss religion eller  

annan trosuppfattning. DO fortsatte dock samma uttalande med att anföra att skälet till att 

kravet uppställts; att kunna tillförsäkra gravida kvinnor den abortvård de har rätt till, var  

objektivt godtagbart.   168

Enligt DL kapitel 3 ska arbetsgivaren fördela arbetet så att ingen anställd blir diskriminerad. 

Dock framgår det inte att barnmorskan ska kunna använda sig av bestämmelserna i DL för att 

få rätt att slippa delta vid abortvård. Mot bakgrund av DO:s och tingsrättens uttalande i Barn-

morskefallet kan slutsatsen dras att barnmorskan i dagsläget inte har den möjligheten. Införs 

en sådan möjlighet i DL torde det ge samma effekt som en samvetsklausul i abortlagen skulle 

ge. Barnmorskan skulle ges möjlighet att med hänvisning till sin religiösa eller samvets- 

grundade övertygelse slippa medverka vid abortvård.  

Enligt min uppfattning skulle en sådan omskrivning av DL kunna vara mer motiverad än ett 

införande av samvetsklausul i abortlagen. Abortlagen föreskriver kvinnans rätt att göra abort 

medan DL ger arbetstagare rätt att slippa bli diskriminerade. En samvetsklausul i abortlagen 

skulle medföra en direkt begränsning av den fria aborten. Införs en precisering i DL enligt 

vilken arbetsgivaren är skyldig att så långt det är möjligt ta hänsyn till barnmorskans  

religions- och samvetsgrundade övertygelser vid fördelning av arbetet, torde det signalera att 

alla barnmorskor är välkomna inom den svenska sjukvården oavsett religiösa och samvets-

grundade övertygelser. Ansvaret läggs då på arbetsgivaren att fördela arbetet på ett sådant sätt 

att hänsyn tas till barnmorskornas övertygelser.  

Formuleras paragrafen så att arbetsgivaren ska ta hänsyn till barnmorskornas övertygelser så 

långt det är möjligt, behöver det inte gå ut över de gravida kvinnorna som söker abortvård 

eftersom arbetsgivaren då fortfarande kan neka vårdvägrande barnmorskor om kliniken är i 

behov av barnmorskor som kan utföra abortvård. Införs en samvetsklausul i abortlagen som 

tillåter alla barnmorskor att vårdvägra, finns inte denna möjlighet och således skulle det kunna 

gå ut över den fria aborten.    

 DO:s uttalande i tingsrättsmålet s 53.168
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7.8 Grundsynen på abort och psykisk ohälsa för kvinnan 

En annan fråga som enligt min uppfattning aktualiseras i sammanhanget är om Englands 

beslut att införa en samvetsklausul i sin abortlag, har att göra med Englands syn på abort. Som 

redan konstaterats är det enligt engelsk rätt olagligt att framkalla missfall, även om The  

Abortion Act tillkom som ett undantag till förbudet. Den engelska lagen föreskriver inte  

någon rätt till abort på samma sätt som den gör i Sverige. Istället utgör abortlagen ett undan-

tag till det generella förbudet att framhäva missfall. Den gravida kvinnan i England måste 

även uppfylla någon av de fyra kriterierna som presenterades i avsnitt 2.2 för att få göra abort, 

medan hon i Sverige har rätt till abort oavsett anledning fram till och med den 18e  

graviditetsveckan.  

Att ge barnmorskor en möjlighet att vägra tillgodose gravida kvinnors rätt till abort genom en 

samvetsklausul skulle, enligt min mening, kunna ses som ett ställningstagande av lagstiftaren 

att rätten till abort inte är lika viktig som samvetsfriheten. Vägrar en barnmorska att ge den 

gravida kvinnan abortvård, skulle det kunna ge den gravida kvinnan intrycket att abort är fel 

och att hon inte borde genomgå den. Att vägra delta i abortverksamhet medför att man på ett 

eller annat sätt delger sin subjektiva inställning till vårdformen. Får en gravid kvinna träffa en 

barnmorska för vilken hon anförtror att hon vill avsluta sin graviditet, varpå barnmorskan 

meddelar att hon inte tänker medverka till det, är det inte allt för främmande att anta att det 

skulle kunna påverka kvinnan psykiskt.   169

Resultatet av att gravida kvinnor som vill göra abort får ta del av barnmorskornas subjektiva 

inställning i frågan kan bara spekuleras i. Tänkbara scenarion är att hon antingen väljer att 

genomföra aborten ändå med hjälp av en annan barnmorska, eller väljer att behålla barnet, 

eller väljer att genomföra aborten men känner ånger och skam efteråt. I England har jäm-

förelser gjorts mellan hur många kvinnor som ångrar att de genomfört en abort respektive hur 

få kvinnor som ångrar att de fött barn.  Av jämförelsen framgår dock inte vad de kvinnor 170

som ångrar sin abort fått för bemötande av de barnmorskor de träffat innan aborten. Av  

intresse skulle vara en studie på hur många av de kvinnor som ångrar sin abort, som också har 

träffat en barnmorska som uttryckt sig negativt i abortfrågan.   

 Se Zillén, 2016, s 310.169
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Som tidigare framkommit innefattar hälsobegreppet både fysisk och psykisk hälsa.  Psykisk 171

ohälsa kan exempelvis vara ångest och depression.  Är det troligt att anta att en kvinna kan 172

känna ånger efter en abort för att hon blivit påverkad av barnmorskans subjektiva inställning i 

frågan, skulle det kunna tala för att en samvetsklausul kan inskränka hennes möjligheter att 

tillgodogöra sig god hälsa. Kan det påvisas att patienter mår psykiskt dåligt till följd av att 

barnmorskor har möjlighet att vägra hjälpa dem göra abort, skulle det också kunna tala för att 

patienternas rätt till negativ religionsfrihet kränkts enligt resonemanget i avsnitt 5.  

7.9 En statusfråga för religionen 

Som redan konstaterats i tidigare avsnitt är religionsfriheten en av de grundläggande fri- och 

rättigheterna enligt svensk lag. Enligt RF är utövande av religion en absolut rättighet och det 

finns ingen möjlighet att begränsa den så länge den inte kan knytas till någon av de andra 

opinionsfriheterna i RF 1:6. Enligt EKMR är religions-, tros- och samvetsfriheten en absolut 

rättighet medan själva utövandet av religions- och trosfriheten, enligt vad som framkommit i 

avsnitt 5.3, får begränsas under vissa förutsättningar.  

Rätten till hälsa skulle, i likhet med vad som anförts i avsnitt 6, kunna härledas ur rätten till 

liv som återfinns både i RF och i EKMR. Rätten till liv är en absolut rättighet utan möjlighet 

till undantag. Det finns ingenting i varken RF eller EKMR som tyder på att rätten till liv och 

således eventuellt även rätten till hälsa, får inskränkas. Genom att införa en samvetsklausul 

skulle man således kunna argumentera för att den relativa rätten till religionsutövning enligt 

EKMR artikel 9 får företräde framför den absoluta rätten till liv och hälsa enligt EKMR  

artikel 2. Samma resonemang kan tillämpas om man antar att en samvetsklausul kan  

inskränka de gravida kvinnornas rätt till negativ religionsfrihet. Vägrar en barnmorska att 

hjälpa en gravid kvinna genomgå abort, med hänvisning till religiösa övertygelser, kan man 

argumentera för att den gravida kvinnan utsätts för ofrivillig religionsutövning. Den negativa  

religionsfriheten är som tidigare nämnt absolut medan rätten till religionsutövning är negativ. 

Att införa en samvetsklausul skulle mot bakgrund av ovanstående kunna signalera att Sverige 

tillmäter religionsutövning en status där den står över andra fundamentala rättigheter.  

 Se avsnitt 5.2.171

 Socialstyrelsen, Psykisk ohälsa bland unga.172
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Frågan kan då väckas vilka liknande avvägningsproblem som kan uppkomma i kölvattnet av 

en samvetsklausul. Bör vårdpersonal som av religiösa skäl anser att homosexualitet är fel, ha 

rätt att vägra en homosexuell patient vård? Bör vårdpersonal som anser att blod- och organ-

transfusion är fel, ha rätt att vägra genomföra det när det behövs? Har barnmorskor rätt att  

vägra medverka till abortvård med hänvisning till sin religions- samvets- eller trosuppfattning 

finns det enligt min mening inget som talar för att vårdpersonal med andra uppfattningar, likt 

de som exemplifierats ovan, kan komma att kräva en rätt att vägra ge viss vård som strider 

mot de uppfattningarna.  

Lagstiftaren har getts möjlighet att begränsa medborgarnas rätt att utöva sin religion enligt 

EKMR om det finns risk att den inskränker andra viktiga rättigheter. Det skulle kunna antas 

att det är precis vad den svenska lagstiftaren valt att göra när beslutet togs att inte införa  

någon samvetsklausul på abortområdet. Friheten att vårdvägra av religions- och samvetsskäl 

fick stå tillbaka för kvinnornas möjlighet att tillgodogöra sig en säker och tillgänglig 

abortvård. Förutsatt att det finns risk att en samvetsklausul skulle kunna inskränka abort- 

vården kan det inte bara anses vara motiverat att låta bli att införa klausulen, det skulle till och 

med enligt min tolkning kunna innebära en otillåten inskränkning av rätten till liv och den 

negativa religionsfriheten att göra det. 

8. Sammanfattande slutsats 

I Sverige har var och en rätt till liv och hälsa, rätt till god vård och således rätt till abortvård 

samt rätt till religions-, tros- och samvetsfrihet. Sverige är ett land som har kommit långt på 

rättighetsområdet och som värnar om människors lika värde och jämställdhet.  De  173

mänskliga rättigheterna återfinns både i RF och i den sedan 1995 inkorporerade EKMR. För 

att verkställa rättigheterna på specifika områden har det även tillkommit speciallagstiftning; 

bland annat HSL som ska tillförsäkra patienterna rätt till god vård och DL som ska motverka 

diskriminering i arbetslivet.  

1975 kom lagen om fri abort i Sverige, abortlagen, vilket medförde att alla kvinnor fick rätt 

att göra abort fram till och med graviditetsvecka 18. En liknande lag, The Abortion Act, var då 

 Se till exempel RF 1:2, RF 2:1, Human Development Report 2015, United Nations Development Programme, s 224.173
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redan gällande i England även om den till skillnad från den svenska lagen agerar undantag till 

ett generellt förbud mot att framhäva missfall. I The Abortion Act förekommer en  

samvetsklausul som tillförsäkrar barnmorskor en rätt att slippa medverka vid abortvård om 

det strider mot deras samvete. Sverige har valt att inte införa någon sådan klausul trots att  

Europeiska kommittén år 2010 uppmanade samtliga medlemsstater att göra det genom  

Resolution 1763. Resolutionen innehöll förbehållet att en eventuell samvetsklausul inte fick 

inskränka kvinnornas rätt till abort. Hur detta skulle balanseras i praktiken framgick dock inte.  

Huvudfrågeställningen för denna uppsats har på grund av detta relativt osäkra rättsläget varit: 

”Hur förhåller sig de svenska respektive engelska reglerna om abort till Europeiska  

konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheternas 

bestämmelser om religions- och samvetsfrihet och Regeringsformen?” För att få en mer 

nyanserad och klar analys valde jag att även göra nedslag i den Engelska rätten. Både England 

och Sverige tillmäter EKMR stor betydelse och båda länderna tillämpar fri abort. England har 

dock infört en samvetsklausul i sin abortlag medan Sverige inte har gjort det. Inget av  

länderna har fått kritik riktad mot sig, vare sig från Europeiska kommittén eller Europa- 

domstolen, för att inte anses uppfylla kraven på religionsfrihet eller tillgodose medborgarna 

rätt till hälsa och sjukvård. Detta trots att de har valt olika vågskålar i balansen mellan 

samvetsfrihet vid abortvård och rätt till abort. 

RF föreskriver en absolut rätt till religionsuppfattning och religionsutövning. Grundlagen 

nämner emellertid ingenting om rätt till samvetsfrihet, således måste utövande av samvets-

frihet kunna härledas ur religionsbegreppet för att omfattas av skyddet för religionsfrihet i RF. 

Begreppet religion finns inte preciserat i lagtexten och i förarbetena har nämnts att all sorts 

utövande inte ska omfattas av grundlagsskyddet. Det har också konstaterats att även om  

religionsutövning utgör en absolut rättighet som i teorin inte får begränsas, får i praktiken  

begränsning ske genom lag bland annat om lagstiftarens syfte inte är att begränsa rättigheten 

utan snarare att tillförsäkra medborgarnas säkerhet och åtnjutande av andra rättigheter.     174

I RF uppmanas lagstiftaren också att främja god hälso- och sjukvård och för att förverkliga 

det målet har speciallagstiftning tillkommit för att tillförsäkra medborgarna god vård.  

 Se avsnitt 3.3. 174
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Begreppet god vård har redogjorts för i tidigare avsnitt och bygger bland annat på patientens 

självbestämmande och integritet. Vårdpersonal är skyldig att se till patientens bästa och ge 

den information om risker och behandlingsmöjligheter som patienten kan antas vilja ha.  

Patientens rätt till abort fram till 18e graviditetsveckan finns preciserad i speciallagen  

abortlagen. Abort ska räknas som hälso- och sjukvård och en gravid kvinna som söker 

abortvård bör därmed kunna åtnjuta de rättigheter som den svenska hälso- och sjukvårds- 

lagstiftningen utlovar. 

Utöver speciallagstiftning på hälso- och sjukvårdsområdet finns även för frågeställningen  

relevant reglering i arbetslagstiftning så som LAS och DL. En arbetstagare är skyldig att ut-

föra de arbetsuppgifter som ingår i anställningen. En arbetsgivare å sin sida är skyldig att 

motverka diskriminering på arbetsplatsen. Arbetsgivare får inte neka arbetssökande anställ-

ning eller säga upp arbetstagare på grund av dennes religion eller trosuppfattning.  

Arbetsgivaren kan dock få ställa upp krav som visserligen kan innebära att personer med en 

viss religion missgynnas men som uppställs för att till exempel säkerställa att kravet på god 

vård inom sjukvården uppfylls.  

Att inte införa en samvetsklausul i abortvården torde mot bakgrund av det i uppsatsen förda 

resonemanget inte medföra att barnmorskors rättigheter enligt RF kränks då RF inte uppställer 

någon specifik rätt till samvetsfrihet. En barnmorska som inte kan utföra aborter på grund av 

samvetsskäl som inte kan härledas ur religion åtnjuter inget skydd i RF. Kan barnmorskan inte 

utföra abortvård av religiösa skäl kan dock religionsfriheten och diskrimineringsförbudet  

aktualiseras. Det är dock troligt att motivet att värna om kvinnors rätt till fri abort, möjliggör 

att sjukvården ändå kan uppställa ett krav på att alla barnmorskor ska kunna delta vid 

abortvård för att få anställning.  

Enligt EKMR artikel 9 är rätten till religions- tros- och samvetsfrihet absolut. Det är dock 

bara religions- och trosfriheten som omnämns i sammanhanget om utövande och det är enbart 

utövandet som får inskränkas enligt artikelns andra stycke. Det kan antingen tolkas som att 

inte heller utövandet av samvetsfrihet får inskränkas. Det kan också, vilket enligt min mening 

är mer troligt, tolkas som att det inte utgör en mänsklig rättighet att utöva samvetsfrihet. Den 

negativa rätten att slippa bli utsatt för annans religionsutövning är däremot en absolut rättighet 
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enligt EKMR. Likaså är rätten till liv absolut och har i uppsatsen diskuterats kunna innefatta 

en rätt till hälsa.  

Vad som avses med hälso- och sjukvård definieras inte i EKMR men med analog tolkning av 

förarbetena till den svenska lagen HSL kan det antas att abortvård faller in under hälso- och 

sjukvården och således kan kopplas till begreppet hälsa. Rätten till abort skulle därmed kunna 

falla in under den absoluta rätten till liv i EKMR artikel 2. Vad som också talar för att 

abortvård kan falla in under EKMR:s artikel om rätt till liv är att avsaknad av fri abort har 

visats leda till att många gravida kvinnor dött då de genomgått abort i hemlighet eftersom  

personerna som utfört aborten inte varit kompetenta att göra det, eller för att de saknat rätt 

utrustning. I uppsatsen har också diskuterats att en rätt till abort kan härledas ur rätten att  

slippa utsättas för tortyr eller den relativa rätten till privat- och familjeliv enligt EKMR artikel 

3 respektive 8. Båda artiklarna har omnämnts av Europadomstolen då frågorna som varit uppe 

för prövning rört abortvård.  

Rätten att utöva sin religion eller tro enligt EKMR är som redan konstaterats en relativ  

rättighet vilket innebär att den får inskränkas genom lag under vissa begränsade  

förutsättningar. För att kunna föra en analys huruvida Sverige har gjort rätt i att inte införa en 

möjlighet för barnmorskor att vårdvägra med hänsyn till sin samvetsfrihet, var jag först  

tvungen att utreda om vårdvägran av samvetsskäl kan räknas till den religions- eller  

trosutövning som föreskrivs i EKMR. Mot bakgrund av Europadomstolens generösa  

inställning till vad som får anses vara utövning enligt EKMR artikel 9, är det dock rimligt att 

anta att vårdvägran av samvetsskäl skulle kunna räknas in.    

Två av de förutsättningar som EKMR artikel 9.2 anger får begränsa rätten att utöva sin  

trosuppfattning är hälsa och också till skydd för andra människors fri- och rättigheter. Att 

begränsa religionsutövningen genom att inte tillåta barnmorskor vårdvägra av samvetsskäl, 

med motiveringen att avsaknad av sådan inskränkning kan hota de gravida kvinnornas rätt till 

vård skulle således kunna vara tillåtet enligt EKMR. Europadomstolens praxis tyder på en 

bred tolkningsmarginal när det kommer till medlemsstaternas möjligheter att begränsa  

religionsutövningen till förmån för andra rättigheter.     
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England har valt att införa en samvetsklausul i sin abortlagstiftning och detta skulle möjligtvis 

kunna innebära att de gjort en otillåten inskränkning av någon av de rättigheter den gravida 

kvinnan åtnjuter enligt EKMR. Antingen hennes rätt till hälsa eller hennes rätt att slippa  

utsättas för ofrivillig religionsutövning. Det behöver dock enligt min uppfattning inte utgöra 

en sådan otillåten inskränkning. Medför inte samvetsklausulen att abortvården i England 

försämras, eller att tillgängligheten till abortvården hämmas, bör det inte anses föreligga något 

hinder mot att England har en samvetsklausul i sin abortlag. Detta torde vara en risk- 

bedömning varje stat själv får göra, inom gränsen för Europadomstolens tolkningsmarginal. I 

England har lagstiftaren bedömt att en samvetsklausul inte inkräktar på den fria abortvården 

och således kan England uppfylla både kravet på religionsfrihet och erbjuda medborgarna god 

vård.  

I Sverige har lagstiftaren bedömt att risken att abortvården försämras till följd av införande av 

samvetsklausul inte är önskvärd att ta. Således begränsar Sverige möjligheten att vårdvägra av 

samvetsskäl utan att för den sakens skull behöva inskränka religionsfriheten på ett otillåtet 

sätt. En alternativ lösning skulle enligt min uppfattning kunna vara att precisera DL istället för 

att införa en samvetsklausul i abortlagen. Framgick det tydligt av DL att arbetsgivare hade 

skyldighet att ta hänsyn till arbetstagares samvetsgrundade övertygelser så långt det är 

möjligt, skulle det ge barnmorskor en större möjlighet att vårdvägra av samvetsskäl. Av  

tidigare avsnitt framgår det att en samvetsklausul skulle kunna medföra att de gravida  

kvinnornas rätt till abort inskränks, bland annat eftersom det kan finnas risk att tillgången till 

abortvård minskar om allt för många barnmorskor vägrar utföra aborter. Med min föreslagna 

lösning skulle problemet kunna undvikas, eftersom arbetsgivaren då fortfarande skulle ha 

möjlighet att till exempel neka arbetssökande anställning om hon bedömer att vård- 

inrättningen är i behov av en barnmorska som kan utföra abortvård.   

Det är enligt min mening inte självklart att det är positivt att Europadomstolen gett 

medlemsstaterna så stort utrymme att själva reglera frågan. Områdena som problematiken  

aktualiserar; rätten till religionsutövning och kvinnans rätt till fri abort, är två mycket viktiga 

rättigheter både i Sverige och ur ett folkrättsligt perspektiv. Att två så viktiga rättigheter kan 

krocka såtillvida att den ena rättigheten måste stå tillbaka för att den andra ska kunna utövas, 

tyder enligt min mening på att en tydligare reglering måste göras. Kan två lagar inte samspela 

med varandra är det upp till lagstiftare och domstol att säkerställa att underinstanser inte ska 
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behöva göra en godtycklig bedömning i varje enskilt fall om det kan gå ut över enskildas 

mänskliga rättigheter.  

Enbart sett till RF och nationell speciallagstiftning torde rättsläget vara relativt tydligt i 

Sverige då RF inte föreskriver någon rätt till samvetsfrihet och förarbeten och praxis visat att 

religionsutövningen enligt RF får begränsas under de förutsättningar som redogjorts för i  

tidigare avsnitt. I EKMR stipuleras en rätt till samvetsfrihet och begreppet tros- och  

religionsutövning har getts en mer vidsträckt betydelse. Det har lett till att det visat sig vara 

svårt att tolka vad som verkligen ska anses utgöra samvetsfrihet, religionsfrihet,  

religionsutövning och när den senare får begränsas.  

Möjligheten att kunna göra abort är viktig både som kvinnorättsfråga och folkhälsofråga 

vilket kan motivera en tydligare abortreglering genom EKMR. Huruvida någon form av rätt 

till abortvård kan härledas ur EKMR är oklart och även på detta område har Europadomstolen 

lämnat det relativt öppet för medlemsstaterna att göra sin egen tolkning. Resultatet av detta 

kan exemplifieras av Irland där det är mycket svårt för kvinnor att få tillstånd att göra abort, 

Italien där samvetsklausulen hämmade kvinnornas tillgång till abort, eller Sverige där barn-

morskor som på grund av sin religion inte kan medverka vid abortvård nekats anställning. Att 

två så viktiga rättigheter; rätten till hälsa och rätten till religionsutövning, kan krocka på det 

sätt som framkommit i uppsatsen torde avslutningsvis motivera en tydligare reglering för att 

motverka kränkning av medborgarnas rättigheter.  
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